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داهجلا و ديحوتلا (1)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

؟ عوكرلا نم مايقلا دعب ردصلا ىلع

لا:583 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/11/2

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

يه لهو عوكرلا دعب الة صلا يف ردصلا ىلإ نيعارذلا مض مكح ام
. اريخ هللا مكازج ؟ ةدكؤم ةنس

باطخ وبأ : لئاسلا
يقارعلا

* * *

: باوجلا

هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

.. لئاسلا اناخأ

نم عفرلا دعب ردصلا ىلع نيديلا عضو ةينسب لوقي نم ءاملعلا نم
ةعوبطم ةفيطل ةلا سر هلو يدنسلا نيدلا عيدب خيشلا مهنم عوكرلا

دعب مايقلا يف نيديلا عضوب عوشخلا ةدايز ) ناونعب كلذ يف
هيدي يلصملا عضي نيأ ) ةلا سر يف زاب نبا خيشلا مهنمو ( عوكرلا

،و ةريزجلا و نيمرحلا يف كلذ رشتنا هنعو ( عوكرلا نم عفرلا دعب
عضو يف ريخاألمان يده ) يف يشابغلا نيدلا دعس نب ديس خيشلا

با ةراش اإل كلذ ىلع داز مهضعبو ،( مايقلا يف ىرسيلا ىلع ىنميلا
ةدايزبو ابيرقت الالت دتس اال سفنب نيتدجسلا نيب ةبابسلا عبص أل

ينكل ، حيحص دانسإب رجح نب لئاو نع دمحأ اإلمام هاور ثيدح
تنك دقلو ، ذوذشلا ب هيلع مكحف اميدق هنع ينابل األ خيشلا تلأس
ىلع يدي عضأ تنكف األرم لوأ يف هب لمعيو كلذب ذخأي نمم
لك يف نيتدجسلا نيب يتبابسب ريشأو عوكرلا نم عفرلا دعب يردص
األ خيشلا ةلدأب ارثأت كلذ دعب هتكرت ،مث خياشملا الء ؤهب ارثأت ةعكر

ضرعتساف كلذ لعفأ ينآرف هتيب يف هعم تيلصو هترز موي ينابل



داهجلا و ديحوتلا (2)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

رجح نب لئاو ثيدح هل تركذ ،مث اهيلع درو كلذب نيلئاقلا ةلدأ
ب رمأو هفرعي ملو هركنتساف نيتدجسلا نيب عبص باأل ةراش اإل يف
صلا تاياور نكلو ةحصلا هدانسإ رهاظ نأ ركذو هيف رظنو دنسملا

، ذوذشلا ب هلعأف ظفللا اذه اهيف دري مل لئاو اهاور يتلا اهلك الة
كلذب لمعلا تكرت ةسلجلا هذه دعبو ، نايفس ىلع هيف كلذ لمحو
ةسيقأو تامومع يهف ؛ يدل كلذب نيلئاقلا ججح فعض حجرتل

يف ينعأ ؛ عضوملا اذه يف صاخ حيحص حيرص ثيدح اهنيب سيل
تائيه نأ مولعمو ، عوكرلا دعب ردصلا ىلع نيديلا عضو عوضوم

نأ لقعي فال مهنيعأ مامأ اهرركتل ةقدب ةباحصلا انل اهلقن امم الة صلا
ب تبثت ىتح اهب صاخ لقنب اهوصخي ال نأو ةئيهلا هذه اولفغي

.. اهتينسب نيلئاقلا اهب لدتسا يتلا تامومعلا

اهيف غوسي يتلا هقفلا عورف نم اذه نأ هارأ يذلا حلاف لك ىلعو
؛ ريكنلا ديدشتو قاقشلا الفو خلا قحتسي امم كلذ ىرأ وال داهتج اال

هتيمستو كلذب قلا نم هعيدبت يف ينابل األ خيشلا ديؤأ فال كلذلو
هيلع هللا ىلص يبنلا صالة ةفص هباتك يف الةل وضلا ةعدبلا ب اهل
كلو ، هيلع صاليت ترقتسا يذلا يرايتخا كل تركذ دقو .. ملسو
اهيلإ ترشأ يتلا اهعضاوم يف نيروكذملا خياشملا كالم علا طت نأ
. ريخ لكل هللا كقفو .. كيدل حجرتي امب ذخأتل مهتلدأ يف رظنتو

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ

ح



داهجلا و ديحوتلا (3)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

ءاهقفلا هينعي يذلا امو ، سوساجلا مك
)؟ ملسملا سوساجلا ) مهلوقب

لا:544 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

5 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

نمو هبحصو هلا ىلعو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هللاوصلا مسب
: دعبو واله

نماألروم هنا حيحص لهو نيطسلف يف سوساجلا مكح وه ام
ةباج اإل وجرأ مأال لتقي ناك نإ اميف ملعلا لهأ نيب اهيلع فلتخملا

. مكيف هللا كرابو همساب لك ءاملعلا لا وقأ نايب عم

وبأ : لئاسلا
سإالم

* * *

: باوجلا

.. دعبو هللا، لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

ضعب دنع اميدق ةيسوساجلا موهفم نيب قرفن نأ ؛الدب ةيادب
اميدق سوساجلا ،ف ثيدحلا انرصع يف فورعملا اهموهفمو ءاهقفلا
رابخ األ ضعبب مهربخيو نيرفاكلا لساري نم لك هيف لخدي ناك

؛ هوحنو تقلا نم هب نوموقي نأ نوديري امب ،وأ نيملسملل ةماعلا
،امأ ةقيقحلا ىلع رافكلا راصنأ نم سيلو كلذ يف ال وأتم ناك ولو
ءايلوأ نم إال نوكي فال ثيدحلا رصعلا حلطصم يف سوساجلا

ىلع مهبرح يف نيرفاكلا كراشي وهف ةقيقحلا ىلع مهراصنأو رافكلا
ةظحل مهتانكسو مهتاكرحتو نيدهاجملا رابخأ لقنيف ، نيملسملا

؛ ةعيرسلا لا االصت لئاسوو ةينقتلا تاروطتلا لظ يف ، ةظحلب
نوكرحتي ال نيدلا ءادعأ ،لب نيدهاجملا برض نيدلا ءادع أل لهسيف

مهنويع مهف ، مهسيساوج تامولعم ىلع ءانب إال نيدهاجملا برضل



داهجلا و ديحوتلا (4)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

ىلع مهل رصانمو رهاظُم عقاولا يف سوساجلا اذهف اهب، نوري يتلا
، نيملسملا لتق ةرشابم يف مهل كراشمو لب ، نيملسملا اإلسالمو
،فال نيملسملا ىلع مهل ارهاظمو ، نيرفاكلل ايلا وم هسسجتب حبصأف
، هنيعب رفاك اذهف ، نيدلل نيبراحملا نيرفاكلا رئاس نيبو هنيب قرف

ًةدر. هلتق بجي نعاإلسالم، دترم

ارابخأ ضعب يشفي يذلا وهو ، ميدقلا موهفملا ب سوساجلا امأ
سوساجلا ب ءاهقفلا ضعب هيمسي اذهف ، ليوأتل نيرفاكلل نيملسملا

قلا ثيح هللا، همحر ميقلا نبا ركذ امك ةميظع ةريبك هلعفو ، ملسملا
َةَميظعلا َةريبكلا -:نأ بطاح ةصق يف -يأ اهيفو ):" داعملا "داز يف
ُّسَجلا عقو امك ، ةيحاملا ِةريبكلا ِةنسحلا ب ُرَّفَكُت دق ِكرشلا نود امم

وه موهفملا اذهب سسجتلا اذهف ،( ًاردب هدوهشب ًارَّفكم بطاح نِم
اوقفتا دق اوناك نإو ءاهقفلا ،و اميدق هتبوقع يف الف خلا عقو يذلا
هتبوقع ةيعون يف اوفلتخا مهنأ ،إال ريزعتلا قحتسي هلعف نأ ىلع

لا: وقأ ةدع ىلع

ىلعي وبأو مكلا، باحصأ ضعبو ، ةفينح وبأو ، يعفاشلا بهذف
دلجُي ،لب لتقُي ال هنأ : دمحأ بهذم رهاظ وهو ةلبانحلا نم هريغو
يذلا عضوملا نِم ىفنُيو ، بوتي نأ ىلإ هسبح لا طُيو ، اًعيجو اًدلج

. رافكلا نم ابيرق هيف نوكي

. هتبوقع يف فقوتلا هنع صوصنملا ف دمحأ امأاإلمام

ملو َلِتُق، ، برحلا َلهأ ُملسملا َبَتاك :اذإ ةيكلا ملا نم نونْحُس َلا قو
. هتثرول هُلا ،مو بتتسُي

ك وهو ، ةبوت اذهل فرعي وال لتقُي : ةيكلا ملا نم مساقلا نبا قولا
. قيدنزلا

اإل باحصأ نم ليقع ُنبا اذكو هباحصأ يقابو مكلا اإلمام بهذو
ىأر نإف اإلمام، ىأر ىلإ عجار هلتق نأو هلتق، زاوج ىلإ دمحأ مام

هاقبتسا ، َحلصأ هؤاقبتسا ناك نإو هلتق، ، نيملسملل ةحلصم هلتق يف
اذه ميقلا نبا حجر دقو ، سبحو دلج نم ابسانم هاري امب هبقاعو ،
بوجو ىلع اعيمج اوقفتا دقف : رفاكلا يبرحلا سوساجلا امأ . لوقلا

. هلتق

ضعبو ةيفنحلا بهذف : نمأتسملا اذكو يمذلا سوساجلا امأو
ا هلماعيف ، كلذب هدهع ضقتني هنأ ىلإ ةلبانحلا و يعازو واأل ةيكلا ملا
نملا وأ قاقرتس وأاال لتقلا نيب ريختيف ، رفاكلا ريس األ ةلماعم إلمام

، كلذب مهدهع ضقتني ال هنأ مهلا وقأ حصأف ةيعفاشلا امأو . ءادفلا وأ
. هسبح لا طيو ةبوقع عجوي ريس،لب األ ةلماعم لماعي فال هيلعو



داهجلا و ديحوتلا (5)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

سوساجلا مكح يف مِلعُملا ) باتك ةءارقب لئاسلا يخأ كحصننو
وه اذهو هباب، يف عفان باتك وهف ، يبيللا ىيحي يبأ خيشلل ( ملسملا

: باتكلا طبار

http://www.tawhed.ws/dl?i=y34deswq

يباحصلا ىلع ىرتفا نم ىلع بقاثلا باهشلا ) باتك اضيأ رظناو
يشفي يذلا ملسملا نيب هيف قرف يذلا و يسدقملا خيشلل ( بطاح
ملسملا سوساجلا ب ءاهقفلا ضعب هيمسي يذلا وهو نيملسملا رس

اذه ىلع هعجارف .. نيبراحملا سوساجو نيكرشملا نيع نيبو
: طبارلا

http://almaqdese.net/r?i=bxb8yrox

. ملعأو ىلعأ ىلا اذه؛وهللاعت

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (6)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (7)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

لإل اهضرعت دعب اهسفنل ةملسملا ةأرملا لتق مكح
؟ ودع نم باصتغ

لا:588 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

5 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. ميركلا انخيش مكيلع الم سلا

دي ىلع اهضرع كته دعب اهسفن لتقت يتلا ةملسملا ةأرملا مكح ام
؟ ةرحتنم نوكت ؟له يبيلص جلع

شوكدنهلا خومش : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

سيندتل تضرعت ول ىتح اهسفن لتقت نأ ةملسملا ةأرملل زوجي ال
هب رعشت يذلا األمل ةرارم تغلب امهم نيدلا ءادعأ دي ىلع اهضرع
ق هناحبس هللا ألن اهسفن لتق اهل حيبت ال اهنكلو ةميظع كش ال يهو

يعطقلا صنلا اذهف " اميحر مكب ناك هللا نإ مكسفنأ اولتقت لا"وال
سفنلا لتق ةحاب إل هل صصخم ىلإ ةجاحب دلاالةل يعطقلا توبثلا
ةيعطق ةحلصمب إال نوكي ال كلذو ؛ اهريغ وأ ةلا حلا هذه لثم يف
ةيعرشلا اهطباوضب ةيداهشتس اال تايلمعلا يف امك ةيرورض ةيلك

هل تضرعت امل تضرعت اهنأ أللج اهسفن ةأرملا لتقو ، ةفورعملا
. هزاوجب قيلا ىتح ةحلصم يأ هيف سيل

هنع عوفرم روذعم هركملا و هركم ةأرملا هذه لا ثمأ نأ مولعمو
.. اهسفن ةأرملا هذه لتقت ألن نذإ يعادلا امف ، ةذخاؤملا و جرحلا
، ةرحتنملا مكح ذخأت ةلا حلا هذه لثم يف اهسفنل ةلتاقلا ف كلذلو
هللانأ نم اوجرن ؛لب اهلوأتل يورخأ مكحب اهيلع مكحن ال اننكلو



داهجلا و ديحوتلا (8)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

وال رربي ال ناك نإو - هب تيلتبا يذلا بللالء اهيلع بوتيو اهل رفغي
ؤهالء لا ثمأ عست ةعساو هللا ةمحر نأ كش -فال كلذ اهل حيبي

. تايلتبملا تافيفعلا تارهاطلا

هللا يضر رباج نع دمحأو ملسم اإلمام هيوري يذلا ثيدحلا يفو
ملسو هلآو هيلع هّللا ىلص يبنلا رجاه امل ) : قلا هنع
هموق نم لجر هعم رجاهو ورمع نب ليفطلا هيلإ رجاه ةنيدملا ىلإ
همجارب اهب عطقف صقاشم ذخأف عزجف ضرمف ةنيدملا اووتجاف
هتئيهو همانم يف ورمع نب ليفطلا هآرف تام ىتح هادي تبخشف

: قلا كبر كب عنص ام : هل قفلا هيدي اًيطغم هآرو ةنسح
ام : قفلا ملسو هلآو هيلع هّللا ىلص هيبن ىلإ يترجهب يل رفغ

تدسفأ ام كنم حلصن نل يل ليق : قلا كيدي اًيطغم كارأ يل
قفلا ملسو هلآو هيلع هّللا ىلص هّللا لوسر ىلع ليفطلا اهصقف
: ملسو هلآو هيلع هّللا ىلص هّللا لوسر
ضارعأ ظفحي نأ هناحبس هللا لأسن . ( رفغاف هيديلو

. نهل رفغي نأو تانمؤملا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (9)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

عوسي برلا مداخ ؟ ءامس األ هذهب يمستلا زوجي له
؟ ةوعدلا ةحلصم أللج سلورك ابابلا نبا و

لا:685 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

6 : رشنلا خيرات
2009/11/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا همحرو مكيلع الم سلا

يتلا كوت لا بلا جمانرب ىلع فرغلا أدح يف - نمدأ ربوس انأ-
يف انعم نولخدي كوت لا بلا ىلع ىراصنلا و ىراصنلا عم رواحتت
نحنف لئاسولا لكب كلذل نوربديو نيملسملا دضاالسالمو برح

انل اوحضويف مهطسو لخدنو هذه لثم ءامسأ لمعن نيملسملا
لالتحال نوربدي مهنأ ىنعمب مهنم انرذح ذخأنو مهططخ انوكراشيو
هيلع هللا ىلص يبنلا بسو لجو هللازع بسو اإلسالةيم فرغلا ل
كلذك موجهلا نم فرغلا باحصأ رذحنو مهطسو لخدنف ملسو

اذه نأ مهل حضونو مهفرغ يف لوسرلا بسو هللا بس نم مهعنمن
مهدنع نم بحسنو مهدنع سدقملا باتكلا ميلا عت نم سيل
تاءارتف واال تاهبشلا ب اوعبشتيو مهفرغ نولخدي نيذلا نيملسملا

عم ءامس األ هذهب يمستلا زوجي لهف اإلسالةيم فرغلا مهلخدنو
؟ رانلا يف فذقا نأ يهرك لثم ىراصنلا أهرك ىنأ ملعلا

قحلا نع ثحاب : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هبحصو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا
: دعبو وااله نمو

ةقفاوملا راهظإ نم اهيف امل ةروكذملا ءامس باأل يمستلا زوجي فال
فيكف !! عوسي برلا مداخب يمستلا وحنك ، مهكرش يف ىراصنلل

ْنِم ُجُرْخَت ًةَمِلَك ْتَرُبَك ؟!( برلا وه عوسي نأ ىلع مهرارقإ زوجي



داهجلا و ديحوتلا (10)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

نانئمطا عم رفكلا و كرشلا راهظإو ( اًبِذَك اَّلِإ َنوُلوُقَي ْنِإ ْمِهِهاَوْفَأ
هارك اإل يهو ةدحاو حةلا يف إال هلعف زوجي ال نامي باإل بلقلا
راهظإ امأ ، ملعلا لهأ اهركذ يتلا ةيعرشلا هطباوضب يقيقحلا
ةحلصملا هذه تناك ءاوس ةحلصملل حاوبلا رفكلا و حارصلا كرشلا

مهف خياشملا ضعب هزوج نإو ، اعرش زوجي ال اذهف ةيويند وأ ةينيد
اذه مهرايتخا ىلع سيلو مهفعسي ال ليلدلا ألن كلذ يف نوئطخم
انباتك ةءارقب بابلا اذه يف حصننو ، حيرص ليلد وال حيحص ناهرب

وأ ، سيلبإ ةعيدخ نم ريذحتلا يف سيفنلا لوقلا )
..( ةوعدلا ةحلصم

اكرش نكي مل نإو اذهف سلورك ابابلا نبا وحن ءامس األ امأو
امك حيحصلا صنلا ب هنع يهنملا رافكلا ب هبشتلا نم هنكلو ، احيرص
ْعِبَّتَت اَلَو اَهْعِبَّتاَف ِرْمَأْلا َنِم ٍةَعيِرَش ىَلَع َكاَنْلَعَج (َّمُث ىلا عت هلوق يف
دواد وبأ هيوري يذلا ثيدحلا يف امكو ( َنوُمَلْعَي اَل َنيِذَّلا َءاَوْهَأ
ىلص يبنلا قلا:قلا امهنع هللا يضر رمع هللانب دبع نع هريغو

هللا دبعي ىتح فيسلا ب ةعاسلا يدي نيب تثعب ) ملسو هيلع هللا
و لذلا لعجو ، يحمر لظ تحت يقزر لعجو هل، كيرش ال هدحو
يفو ( مهنم وهف موقب هبشت نمو ، يرمأ خفلا نم ىلع راغصلا
تدرو يتلا ثيداح )واأل انريغب هبشت نم انم سيل اآلرخ( ثيدحلا

، ةفورعمو ةريثك مهتفلا خمب رمأتو نيكرشملا ةهباشم نع ىهنت
، ةرورض ريغل اضيأ ءامس األ هذه لثم لا معتسا زاوج ىرن ال كلذلو

مهكرش ىلع رافكلا رقت يتلا ءامس األ نود كش ال اهرمأ نكلو
ةحلصملا و داهجلا ةجاحو ةرورضلل اهلا معتسإ نكميف ، مهرفكو

اإلسال خيش هزوج ام باب نم يهو ، ملعلا لهأ اهررقي يتلا ةرهاظلا
مهيده يف رافكلا ةقفاوم نم برحلا راد يف ملسملل ةيميت نبا م
هباتك يف نيملسملا نع ررضلا عفدو داهجلا ةحلصمل رهاظلا

ول )قفلا:( ميحجلا باحصأ ةفلا خم ميقتسملا طارصلا ءاضتقا )
ةفلا خملا ب ارومأم نكي مل برح ريغ رفك راد وأ برح رادب ملسملا نأ

بحتسي دق لب ررضلا نم كلذ يف هيلع امل رهاظلا يدهلا يف مهل
ناك اذإ رهاظلا مهيده يف انايحأ مهكراشي نأ هيلع بجي وأ لجرلل
نطاب ىلع واإلطالع نيدلا ىلإ مهتوعد نم ةينيد ةحلصم كلذ يف
وحنو نيملسملا نع مهررض عفد وأ كلذب نيملسملا رابخ إل مهرمأ
نكمي اإلسالم خيش هركذ يذلا اذهف .)أ.هـ. ةحلا صلا دصاقملا نم كلذ
اهيف يتلا ءامس األ باب يف لئاسلا األخ لا ؤسل ةباجإ نوكي نأ

مهكرشل ةقفاوم اهيف يتلا ءامس األ باب يف سيلو مهل ةهباشم
.. رهاظلا

باوب األ هذه يف اننامز لهأ لهاست وأللج نحنف حلا لك ىلعو
ضعب اإلسالمألن خيش هركذ يذلا بابلا يف ىتح عسوتلا هركن
ريغب ءاربلا ولاالءو ىرع عيميو عرشلا طباوضب طبضني ال سانلا
اذه يف ؤهالء لا ثمأ عم ددشتلا ،ف ةحلصم وال ةجاح وال ةرورض



داهجلا و ديحوتلا (11)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

ناكل هيف ضيراعملا لا معتسا ىلإ هجو ولو ، عروأو ىلوأ بابلا
نم ؛دبال هيبأ نبا هنأ ادصاق ( ابابلا نبا ) مساب يفتكي نأك نسحأ
ببسو ( هوحن وأ انحوي وأ سلورك ابابلا نبا ثمال( لوقي نأ
مهعسوتو نيملسملا نم ريثك لهاست نم هفرعن ام اذه يف انديدشت

اوتامأو مهنيد اوعيم ىتح ةجاح وال ةرورض ريغل باوب األ هذه يف
لإل ةميظع ةحلصم هب طانت لعفلا األرمب ناك ولف ؛إوال ىقثولا هارع
و حلا صملا ردقي نم ناكو ، نيدهاجملا و داهجلا و نيملسملا سالمو

انددش ؛امل عرولا و داهجلا و ملعلا لهأ نم بابلا اذه يف تارورضلا
. ملعأ ..وهللا ةيميت نبا اإلسالم خيش كالم ركذب انيفتك وال كلذ يف

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ



داهجلا و ديحوتلا (12)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

ىلع لوصحلا ب داهجلا تاحاس ىلإ ريفنلا زوجي له
و فراعتلا ةجحب تايتفب لا االصت ةطساوب ازيف

؟ ةقادصلا

لا:425 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

6 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

دعب: امأ هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ىلع ضورفملا قانخلا و قييضتلا حلا نوملعت امك ءازع األ انناوخإ
نمم بابشلا ضعبف .. ةصاخ ةزغ يفو ملا علا ءاحنأ يف نوملسملا

... قارعلا وأ رئازجلا يف ءاوس داهجلا ضرأ ىلإ ريفنلا نوديري
هذه ةداعو جورخلل ازيفو ةريشأت نودب ةزغ ألله رفسلا بعصي

جراخلا نم هل رخآ صخش لبق نم اهلا سرإ دعب اهيلع لصحي ازيفلا
جراخلا نم سانأ ىلع فرعتلا ب نوموقي بابشلا ضعب نأ انلا ؤسف
ضرغب تانبلا ىلع نوفرعتي سان كانهو ةبحصلا و ةقادصلا ةجحب
ضرأ ىلإ رفي رفاس اذإ ... كانه نمو جراخلل رفسلل ازيف لا سرإ
كلذو كانه ةوخ لاباأل االصت مدعو قيسنتلا مدع نم اذه . داهجلا
نمأي فيكف هسفن ىلع نمأي ال لكلا و هعم نوقسني نم دوجو مدعل
دهاجملا بابشلل زوجي له وهو لاأال ؤسلا ىلإ دوعنو .. هريغ ىلع

يتلا ةقيرطلا ب رفسلا نم نكمتي يكل تانبلا ىلع فرعتلا ب مزتلملا
و فعضلا لظ يف نذإ لحلا امف زوجي ال ناك اذإو ؟؟؟ اهنوملعت
عإالن ىلع مهتردق مدعو نودحوملا هل ضرعتي يذلا تبكلا

؟؟ مهيلع ضورفملا يتوغاطلا باهر لإل ةجيتن مهتديقع

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم وسلا

دهاجم : لئاسلا

* * *

: باوجلا



داهجلا و ديحوتلا (13)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

.. دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

دق ميظعلا اننيد -َّنأ هتعاطل هللا كدشرأ – لئاسلا يخأ ملعا وأال:
قاطن جراخ نيسنجلا نيب تاق علاال ةماقإ نم ريذحتلا دشأ انرذح
تعاذ يتلا فراعتلا جمارب ةنتف مامأ ةدشب بابلا دصوأو ، جاوزلا
تدس دقو ، تنرتن اإل ةكبشو الت جملا و فحصلا ربع ترشتناو
تمرح كلذلو ، ةنتفلا ىلإ ةيضفملا عئارذلا و باوب لكاأل ةعيرشلا

األ ةأرملا و لجرلا نيب واالتخالط ةولخلا تعنمو ، لوقلا ب عوضخلا
بابشلا الء ؤهو ، ةعيرذلل اًّدسو ، ةنتفلل اًءرد إال كلذ امو ، ةيبنج

نيح األرم ئداب اوئطخأ - ريخلل هللا مهقفو - مهنع لوؤسملا
يف يعرشلا مكحلا اوفرعي نأ لبق َّنهعم اوملكتو تانب ىلع اوفَّرعت
هذهب ةاتفلا و ىتفلا نيب ةصاخلا تاثداحملا نإف . ةلأسملا هذه

ريذاحملا نم اهيف - فيرش ٍضرغل األرم ئداب تناك ولو - ةقيرطلا
اًّرش اهلهأ ىلع رجت دقف كلذلو ، اعرش ةمرحملا ةولخلا يف ام ضعب
هذه ىلع غابلا بترتي ام كلذ ىلإ فضأ هللا، إال هملعي بوالءال

و ليملا ىلإ وعدي ام ثيدحلا يف عوضخو لهاست نم تاثداحملا
، مايهلا و قشعلا يف مهعقوت ىتح باآلرخ، امهنم لك ناتتفاو ةدوملا
رظن اهعم عمتجا اذإ ةصاخ كلذ، نم مظعأ وه ام ىلإ مهضعب دوقتو
بابسأ مظعأ نم يهو ، تاريماكلا قيرط نع اآلرخ ىلإ امهنم لك

اال بابشلا الء ؤهل انتحيصن اذهل . مويلا مولعمو دهاشم وه امك ةنتفلا
. ةميظع ءاسنلا ةنتف نإف ، مهنيد يف اونتفُي اذهاألرم؛يكال نع داعتب
هللا نإو ، ةرضخ ةولح ايندلا :"نإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قلا
، ءاسنلا اوقتاو ، ايندلا اوقتاف ، نولمعت فيك رظانف اهيف مكفلختسم
هيلع هللا ىلص "،قولا ءاسنلا يف تناك ليئارسإ ينب ةنتف لوأ نإف

." ءاسنلا نم لا جرلا ىلع رضأ ةنتف يدعب تكرت :"ام اضيأ ملسو

لا، صتا وال ةوخ اإل نيب قيسنت دجوي ال هنأ كلا ؤس يف تلق : اًيناث
دجو إالنإ ريفنلا ب هحصنن ال اذه لثمف ، هسفن ىلع نمأي ال دحاولا و
ةينم األ ةزهج لأل ةلهس ةسيرف غابلا عقيس اآلنم؛ألهن قيرطلا
دهاجيو هدلب يف ىقبي نأب هحصننو اًلتق، امإو اًرسأ امإ ةيتوغاطلا

نع بذلا هللا،و ىلإ ةوعدلا و ةملكلا الحبف بسلا عطتسي مل نإ
هنإف ، ربصلا ب هيلعو كلذ، يف األىذ لمحتو ، نيدهاجملا ضارعأ

، حاتم اهيف داهجلا نإف ، ةصاخ ةزغ لهأ نع كلاالم امأ . رصنلا حاتفم
ةيارلا نع ثحبلا لب ، اهريغ ىلإ ةحاسلا هذه كرتل رربم وال

نم ريثكب نوهأ ةزغ يف اهتكوش ةيوقتو اهتحت لا وتقلا ةحيحصلا
جورخلا ناك اذإ فيكف ىرخ، األ تاحاسلل جورخلل قيسنتلا ةقشم

هللا بو اذه؛ . تاحاسلا كلت يف ةوخ عماإل بيترت وال قيسنت نودب
. قيفوتلا ىلا عت

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (14)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

ديلولا وبأ خيشلا
يسدقملا

Isitpermissiblefora
womentodojob

)؟ لمعلا ب ةأرملل حمسي (له

لا:625 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

6 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

:Assalam oalikum

Isitpermissibletoawomentoreadandright"
evenachivehigherdegreelikeMScandM.Philand
Phd.andalsothattodojob.Agirlwhoisdoingjob
toldmethatitispermissibletoawomentodojob
becausemanywomeninprophet'stimedoso.Even
theydoworkinBazar(market)forsellandbuyand
Prophetdidnotsayanything.Isthereanykindof
suchhadith.Plstellmekeepinginmindthetrue
andaccordingto100%islamicthought.Inmypoint
ofviewawomanisnotallowedeventogooutside
thehomeifhismanisprovidingeverythingthereat

.am irightplstellme"home.

Iwillbeverythankfultoyou

لا: ؤسلا ةمجرت

ىتح اهتسارد لمكتو سردت نأ ةأرملل حمسي له : مكيلع الم سلا
حمسي لهو ، ةاروتكدلا و ريتسجاملا ك ايلعلا ةيملعلا تاجردلا لصحت

؟ لمعت نأ اهل



داهجلا و ديحوتلا (15)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

ألن لمعت نأ ةأرملل حمسي هنأ ينتربخأو لمعت تايتفلا ىدحإ
نلمعي نك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نمز يف ءاسنلا نم ديدعلا
ركني ملو ءارشلا و عيبلا و قوسلا يف نلمعي نك نهضعب نأ ىتح
ليبقلا اذه نم ثيدح كانه له . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مهيلع

؟

.نم ةحيحصلا اإلسالةيم رظنلا ةهجول اقبط ينوربخت نأ وجرأ
ناك اذإ اهتيب نم جرخت نأ ىتح ةأرملل حمسي ال هنأ يرظن ةهجو

ينوربخأ . تيبلا لخاد هجاتحت ام لك اهل نورفوي اهلهأ وأ اهجوز
ادج. مكل ةركاش نوكأس ؟ ةقحم انأ له

ربنملا الت سارم : لئاسلا

* * *

: باوجلا

... ةلضافلا يتخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

،أوال اهتيب يف ةأرملا ىقبت نأ وهو يتلق امك لص ً:األ وأال
نجربت وال نكتويب يف نرقو ): ىلا عت ،قلا ةجاحل إال هنم جرخت
تاجوز ىلإ اهجوم ناك نإو باطخلا اذهو ،( ىلو األ ةيلهاجلا جربت

، كلذ يف نهل عبت نينمؤملا ءاسن نإف ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
؛ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تاجوز ىلإ باطخلا هجو امنإو
،وألنهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نهتلزنمو نهفرشل

. نينمؤملا ءاسنل ةودقلا

تجرخ اذإ اهنإو ، ةروع ةأرملا الم:( الةوسلا صلا هيلع قلا دقو
يف اهنم هللا ىلإ برقأ نوكت ال اهنإو ، ناطيشلا اهفرشتسا
ملسو هيلع هللا ىلص ،قولا ةميزخ نباو نابح نبا هاور ( اهتيب رعق

وبأ هاور ( نهل ريخ نهتويبو ): دجاسملا يف صالنهت نأش يف
. دواد

طباوض قفو كلذو ، لمعلل اهتيب نم جرخت نأ ةأرملل زوجي : ًايناث
ام لك ةأرملل رفوت ولو ىتح جرخت نأ ةأرملل زاج ترفوت اذإ ةنيعم

: يهو ، كرظن ةهجول خالاف اهتيب لخاد هجاتحت

اهتقلخو اهنيوكت عم تمالامئ ةأرملا ةعيبطل ابسانم لمعلا نوكي -نأ
. كلذ وحنو ةطايخلا و سيردتلا و ضيرمتلا و بيبطتلا ،ك

ةولخ الطوأ تخا ،ال صلا خ يئاسن لا جم يف لمعلا نوكي -نأ



داهجلا و ديحوتلا (16)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

. اهنع بناج لااأل جرلا ب هيف

. يعرشلا باجحلا ب ةمزتلم اهلمعل اهجورخ يف ةأرملا نوكت -نأ

. مرحم بال اهرفس ىلإ اهلمع يدؤي -أال

عم ةولخلا ،ك مرحمل باكترا لمعلا ىلإ اهجورخ يف نوكي -أال
. اهنع بناج األ همشيل بيطلا عضو ،وأ قئاس

،و اهتيب ةياعر نم اهيلع بجوأ وه امل عييضت كلذ يف نوكي -أال
. وأوالاهد اهجوز نوئشب مايقلا

نك ءاسنلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نمز يف تبث دقو
قلح نرضحيو ديعلا يف ىلصملا و دجاسمللو نهجئاوحل نجرخي

ام ضعب يف نلمعيو ءاملا نيقتسيو قاوس نماأل نيرتشيو ملعلا
.. ةروكذملا ةيعرشلا طباوضلا قفو كلذ لك نكلو ، هنجتحي

ىتم كلذ زاوج نم اهلمع يف ليق ام ةأرملا ةسارد يف لا قيو
ب ةولخلا نماالتخالطو اهولخ ةصاخو ةقباسلا طباوضلا ترفوت

اهركذب ةبلا طم يهف ةاتفلا اهب تجتحا يتلا ثيداح امأاأل لا. جرلا
ملعلا لهأ امهفعض نيربخ ينعت اهلعلو ، اهتحص تابثإو اهداريإو

: امهيلع هيبنتلل امهدرون

هللا يضر باطخلا نب رمع هللانأ همحر مزح نبا هركذ األلو:ام
اذهاألرث إالنأ ةنيدملا قوس رومأ هللا" دبع تنب ءافشلا " ىلو هنع
قلا اذلو ، ةجرد وأ اًدنس مزح نبا هل ركذي ملف حصي وال فيعض
، هيلإ اوتفلت ،فال حصي :(مل هنع نآرقلا ماكحأ يف يبرعلا نبا

.( ثيداح يفاأل ةعدتبملا سئاسد نم وه امنإف

نود - ربلا دبع نبا هركذ كيهن تنب ءارمس ربخ وهو : يناثلا ربخلا
قاوس يفاأل رمت تناك - ءارمس -يأ :(اهنأ باعيتس يفاال - دنس
طوسب كلذ ىلع سانلا برضتو ، ركنملا نع ىهنتو فورعملا ب رمأتو

لدي امنإف حص، :ول اًيناثو . دانسإ نود ربخ -وأال- وهف ( اهعم ناك
و لا جرلا لمشي كش ال كلذو ركنملا نع يهنلا و فورعملا األرمب ىلع
. ملعأ .وهللا ءاسنلا تاعمجت ىلع حص ول ضعبلا هلمح دقو . ءاسنلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (17)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (18)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

؟ ةدهاجملا رجأ اهباقنب ةكسمتملل له

لا:627 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

6 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

:asalamo3alaykom warahmatoallahBarakath

allaho fikom wafia3maliko wafihadaalminbar
almobarak fa wallahilakad wajadna fihimalam
najidhofimawaki3aokhrawaliallahialhamdwa
achokwaawadoanachkorakom 3alaaljohdaladi
min ajlimaslahatalmoslimin wa tobdilounaho
achkorokom aydan kolo man yashar3alahadihi
ala3malasaliha jazakom allaho kola khayrin wa
ja3alaho fimizanihasanatikom ikhwatifiallah
ladayaso-alarjouminkom antojibouni3anholakad
quara-to3ananikabahkamohowamachro3iyatoho
fihadaalminbaralmobarakhalhadaya3nianaho
idatamasakatalmar-aalmonakababi3ifatihawabi
sitriha limarthatiallah raghma tasalotiala3da-i
3alayha wa adorouti 3alayha linaz3i nikabiha
wama3ihaminaalkhoroujibihiwasabiratlithalika
limarthatiallahhalyo3tabarohadajihadan?wahal
ithaquotilatbisababihito3tabarochahidatanarou
anta-khodoso-alibi3ayniali3tibarwaantojibonifi
akrabiwaktwa jazakom allah wa nasara kola
almojahidina fikolimakan wa takabala allaho

-fakaasrahom waachfajarhachohadaahom wa

aminaminwasalaallahoma3alanabiyina
mohamadwa3alaalihiwasahbihiajma3in

ربنملا الت سارم : لئاسلا



داهجلا و ديحوتلا (19)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

يتلا ةرهاطلا ةفيفعلا ةنمؤملا ةأرملا نأ كش ..ال ةلضافلا يتخأ
ةمجهلا مغر اههجوو اهسأر ءاطغو اهباقنب كسمتلا ىلع رصت

ةرباص نيقفانمو نيدترمو ارافك اإلسالم ءادعأ نم اهيلع ةسرشلا
هللا، هبإال ملعي امال األرج ميظع نم اهل بلاالءنأ ىلع ةبستحم
ىلع ،فاألرج اهرجأ ميظع داز املك ةقشملا بلاالءو اهيلع دتشا املكو
لئاو األ تايباحصلا و ةباحصلا لعفب هبشتت كلذب يهو ةقشملا ردق
ىلع اوربص نيذلا نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ةيمسو رامعو بالل

إال هيصحي امال لضفلا األرجو ميظع نم اولا نف مهل شيرق بيذعت
ةظاغإو هللا ءادعأ ظيغت اهباجحو اهرتسب اهكسمتب اهنإ هللا..مث
ظيغي ائطوم نوأطي هللا"وال ىلإ ةبرقو داهجلا نم عون هللا ءادعأ

." صحلا لمع هب مهل بتك ينالإال ودع نم نولا والني رافكلا

َقَلا: ملسو هيلع هللا ىلص ِّيِبَّنلَا ْنَع َةَرْيَرُه يِبَأ ْنَع مِلْسُم ىورَو
ِنْبِا ْنَع ُدَمْحَأ ُهاَوَرَو أدب"، امك ابيرغ دوعيسو ابيرغ اإلسالم "أدب
لوسر اي ليق ، ِءاَبَرُغْلِل ىَبوُطَف ": ِهِرِخآ يِفَو هنع هللا يضر ٍدوُعْسَم
نيذلا " ةياور يفو " لئابقلا نم عازنلا : ؟قلا ءابرغلا نمو

." سانلا دسف اذإ نوحلصي

اصوصخ ثيدحلا اذه نم األربك بيصنلا يتخأ كل نأ كش وال
اهنمو اإلسالم عئارشل مهبرحو نيقفانملا و ءادع األ بلا كت نمز يف

. دادسلا و تابثلا كلو هللاانل لأسن ... باقنلا و باجحلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (20)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (21)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

نيزت مكحو ، ابرلا نم ينب تيب يف الة صلا مكح
؟ اهتيب لهأ نيب ةأرملا

لا:628 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

6 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ةعومجم ىدل .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا بيبحلا انخيش
. مكملع ىفو مكيف هللا كراب اهيلع انوبيجت نأ دوأ ةلئس نماأل

؟ ابرلا نم ينب تيب يف الة صلا زوجت له لااأللو: ؤسلا

يف ةبغر اهيدل دعي مل يتلا ةلمر لأل زوجي له : يناثلا لا ؤسلا
اهيدي يف ءانحلا ب نيزتت نأ راغصلا اهئانبأ عم شيعت ىهو جاوزلا
ةيلئاعلا تابسانملا ىلإ باهذلا و ءاسنلا ةنيز نم ذكلا ريغو اهيلجرو

؟ ةطلتخم ريغلا

هللا دبع دمحا : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

نم ينبملا تيبلا يف الة صلا زوجت معن : لااأللو ؤسلا باوج -
كلذب تيبلل والعالةق هضباق ةمذ يف تبث يوبرلا ضرقلا ألن ابرلا

. كلذ هنكمأ ىتم يوبرلا ضرقلا نم صلختي نأ هيلع ناك نإو

كرت بحتسي مارحلا لا ملا نم ينبملا دجسملا :(و دشر نبا لوقي
ةعابتلا ،ألن ميرحت ريغ نم مساقلا نبا لعفي ناك امك هيف الة صلا

يذلا مارحلا لا ملا ليبس نإ ليق دقو . ينابلا ىلع يه امنإ كلذ يف
ىلعف ، نيكاسملا ىلع ةقدصلا ليبس ال ءيفلا ليبس هلصأ ملعي ال

لا ملا نم ينبملا دجسملا يف ةهارك نود الة صلا زوجت لوقلا اذه



داهجلا و ديحوتلا (22)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

.( مارحلا

ةبغر اهل دعي مل يتلا ةلمر لأل زوجي معن : يناثلا لا ؤسلا باوج -
ةنيزلا لئاسو نم ركذ امب نيزتت نأ اهتدع تهنأ اذإ جاوزلا يف
اهيلع مرحملا نأ ،ذإ ةنيزلا كلت ىلإ رظنلا مهل لحي نم مامأ ةحابملا
لصأ ىلإ عجرت اهنإف كلذ دعب امأ ، طقف اهتدع حلا نيزتلا وه
اهنيزت ةمرح ىقبتو ، اهيلإ رظنلا مهل لحي نم مامأ نيزتلا ةحابإ

. ملعأ ..وهللا مهريغ مامأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (23)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

؟ رطملا أللج تاولصلا نيب عمجلا مكح

لا:569 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

6 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

دعب: امأ ريخ لك انع مكازجو مكيف هللا كراب

رهظلا نيب الة صلا يف عمجلا ب نماألةمئ ريثكلا مايق مكيدل مولعم
؟ عمجلا اذه حصي لهف . رطملا ىوعدب ءاشعلا و برغملا وأ رصعلا و

؟ هطباوض يه امف حص نإو

دهاجم وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا... كقفو لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم وسلا مكيلعو

: رطملا يف النيت صلا نيب عمجلا يف ءاهقفلا فلتخا

،وال رضحلا يف النيت صلا نيب عمج ال هنأ ىلإ ةيفنحلا بهذف ـ1
و برغملا ،بو ةفرعب رصعلا و رهظلا ب صاخ مهدنع عمجلا ،و رفسلا يف
هيلع هللا ىلص يبنلا نأ مهدنع تباثلا ،ألن ةفلدزملا يف ءاشعلا

. طقف نيعضوملا نيذه يف عمج ملسو

رذعل رضحلا يف عمجلا زاوج ىلإ هللا همحر مكلا اإلمام بهذو ـ2
كلذكو . ءاشعلا و برغملا صاليت نيب ،يأ ليللا ب هصخ ،إالهنأ رطملا

مكلا اإلمام ليلدو ، ليللا يف رطملا نود نيطلا يف ًاضيأ زوجي
لهأ ُلمع ، طقف ليللا اليت صب عمجلا صيصخت يف هللا، همحر
اذإ ناك هنأ ) امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم درو هنأو ، ةنيدملا



داهجلا و ديحوتلا (24)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

.( مهعم عمج رطملا يف ءاشعلا و برغملا نيب ءارم األ عمج

، رطملا يف عمجلا زاوج ىلإ هللا، همحر يعفاشلا اإلمام بهذو ـ3
،وال امهنم ىلو األ تقو يف ، ءاشعلا و برغملا ،و رصعلا و رهظلا نيب
هل، تسيل رطملا ةمادتسا ،ألن ةيناثلا تقو ىلإ ًاريخأت كلذ زوجي
رذع ريغ نم اهتقو نع ىلو األ جارخإ ىلإ يدؤيف ، رطملا عطقني دقف
دنع رطملا دوجو : رطملا يف عمجلا زاوجل طرتشيو ، رفسلا خبالف
عمجي ،وال ةيناثلا لوأب لصتيل ىلو نماأل الم سلا دنعو ، ميرحتلا

. ةملظلا و حيرلا و لحولا ببسب يعفاشلا دنع

و برغملا نيب عمجلا زاوج ىلإ هللا همحر دمحأ اإلمام بهذو ـ4
ةدرابلا ةديدشلا حيرلا ،و لحولا ،و ديلجلا ،و جلثلا ،و رطملا يف ءاشعلا

، كلذب تعمس :ام دمحأ ،قلااإلمام رصعلا و رهظلا نيب عمجي ،وال
رهظلا نيب رطملا أللج عمجلا زاوج ىلإ ةلبانحلا نم ةعامج بهذو

. باطخلا وبأو ، يضاقلا مهنم ، رصعلا و

و برغملا ،و رصعلا و رهظلا نيب رطملا يف عمجلا زوجي هنأ حجارلا و
ب صتخي ال عمجلا نأو هللا، همحر يعفاشلا بهذم وه امك ءاشعلا
يف ءاج لب ، ةيكلا وملا ةلبانحلا بهذم وه امك ءاشعلا و برغملا

لصاوت طرتشي .وال ًاضيأ رصعلا و رهظلا نيب عمج هنأ ثيدحلا
، عمجلا ببس دجو اذإ ً،لب زانال هدوجو عم ةيناثلا ب لصتيل رطملا
زاج ضر األ ىلع ءاملا ،و ءامسلا يف ميغلا نوكي نأك ، رطملا وهو
يضر باطخلا نب رمع (نأ هفنصم يف قازرلا دبع ىور امل عمجلا
عمج يف يورو )( ريطم موي يف رصعلا و رهظلا نيب عمج هنع هللا
ىلإ رطملا ةرثك فيضأف « ةريطملا ةليللا يف » ناك هنأ ةنيدملا لهأ
نوك نم معأ وهو الة، صلا ةماقإ ةظحل ىلإ سيلو ، ةليللا وأ مويلا
ةرثكب ًاريطم ىَّمسي مويلا َّنإف الة، صلا ةماقإ ءانثأ زانالً رطملا

الة. صلا ةماقإ ءانثأ وحص هللخت نإو هيف، رطملا

مكحلا ببس دجو :(اذإ يهو ةدعاق ىلع ًاضيأ ينبني مكحلا اذهو
أل عمجلا ةلبانحلا زاجأ دقو ( مكحلا طرش ىلع ةدابعلا ميدقت زاج
و برغملا ب كلذ اوّصخ مهنأ ،إال ةدرابلا ةديدشلا حيرلا ،و لَحَولا لج
يف امك ءاشعلا و برغملا ب عمجلا صاصتخا مدع قبس دقو ، ءاشعلا

. ثيدحلا

نيبو رصعلا و رهظلا نيب عمجلا زوجي هنأ حجارلا نأ الةص فخلا
و لحولا وأ ديدشلا دربلا وأ رطملا أللج ءاشعلا و برغملا

النيت: صلا نيب عمجلا طورش . ملعأ هللا

اليت صو ، رصعلا و رهظلا ، راهنلا صاليت نيب عمجلا نوكي نأ ـ1
،ك ليللا صالة عم راهنلا صالة عمج زوجي ،وال ءاشعلا و برغملا ، ليللا



داهجلا و ديحوتلا (25)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

،وال رجفلا و ءاشعلا ،ك رجفلا عم ليللا ،والصالة برغملا عم رصعلا
. رهظلا عم رجفلا

: اهلحم يف ءاملعلا فلتخا دقو : ةينلا ـ2

ىلو. باأل مارح دنعاإل بجت اهنأ ةلبانحلا و ةيكلا ملا دنع روهشملا ف

يف وأ ىلو باأل مارح عماإل اهزاوج ةيعفاشلا بهذم يف حص واأل
دعب زوجي ،هنأ ةيعفاشلا دنع هجو كانهو اهنم، للحتلا عم ،وأ اهئانثأ

وقالً ينزملا هجّرخو ، ةيناثلا ب مارح اإل لبق ىلو األ نم للحتلا
همحر ينزملا هيلإ بهذ يذلا اذهو . يوق وهو : يوونلا ،قلا يعفاشلل
لقني مل دمحأ قلا:(واإلمام ثيح هللا همحر ةيميت نبا هحجر هللا،
ةفئاط هركذ نكلو ، رصق وال عمج يف ةينلا طرتشا هنأ ملعأ اميف هنع
هريغو زيزعلا دبع ركب وبأ امأو ، يضاقلا ،و يقرخلا ،ك هباحصأ نم

.( هصوصن قلطم قفاوي امنإ اولا: قف

عمجل طرتشي هنأ هللا همحر يوونلا اإلمام ركذ : بيترتلا ـ3
يبنلا اهل،وألن عبت ةيناثلا اهل،و تقولا ىلو،ألن باأل أدبي نأ ميدقتلا

امك اولص »: ملسو هيلع هللا ىلص قولا اذكه عمج الم سلا هيلع
األ لعفب اهتداعإ بجتو حصت مل ةيناثلا ب أدب ولف « يلصأ ينومتيأر

. ًاعماج ىلو

،ألن ًاريسي ًاقيرفت إال امهنيب قرفي ال نأب النيت صلا نيب االة وملا ـ4
، ليوطلا قرفلا عم كلذ لصحي ،وال ةنراقملا و ةعباتملا عمجلا ىنعم

ءوضو ىلإ جاتحا نإف ، فرعلا ىلإ هرصِقو قرفلا لوط يف عجرملا و
نبا اإلسالم خيش بهذ االة وملا طارتشا مدع ىلإو . لطبت مل فيفخ

االة وملا طرتشت ال هنأ حيحصلا قلا:(و ثيح هللا همحر ةيميت
دح كلذل سيل هنإف ، ةيناثلا تقو يف وال ىلو األ تقو يف لا،ال حب
)..و ةصخرلا دوصقم طقسي كلذ ةاعارم ،وألن عرشلا يف

.. ملعأ هللا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (26)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (27)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

هللا؟ قحب فلحلا لوح لا ؤس

لا:633 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

7 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

هللا.. ةمحرو مكيلع الم سلا لضاف األ انخياشم

هذه هللا"؟ قحو " ةلمجلا هذهب فلحلا مكح ام وهو لا ؤس يدنع
هللا؟و ريغب فلحلا نم اذه له فلحلا يف اندنع لمعتست ةلمجلا

الم. سلا

ةشئاع وبأ : لئاسلا
يبيللا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

و مٍكلا بهذم ىلع ًةَرِّفَكُم اًنيمي ُّدَعُت هللا) ِّقح بـ( فلحلا "ف
هللاِ ءامسأ نم ٌمسا َّقحلا ؛ألَّن َةفينح خالاًفأليب َدمحأو ِّيعفاشلا
ىلا ،فهللاُعت اهِّدِضِب فصوي نأ ُّحصي ال هتافص نم ٌةفِصو ىلا عت

،وأقلا: ِّقحلا ولقلا:وهللاِ امك وهف ، هتافصو هتاذ يف ُّقحلا وه
،وهللاِ ِليلجلا قلا:وهللاِ هنأكف هللا، ِةمظعو هللا، جوالِل
نِم َنوُعْدَي اَم َّنَأَو ُّقَحلا َوُه هللاَ َّنَأِب َكِلَذ ىلا:﴿ عت ،قلا ِميظعلا
ُمُكِلَذَف ىلا:﴿ عت ﴾،قولا ُريِبَكلا ُّيِلَعلا َوُه هللاَ َّنَأَو ُلِطاَبلا َوُه ِهِنوُد

اذإ هّلك اذهو َُل)، ال َّضلا ِإالَّ ِّقَحلا َدْعَب اَذاَمَف ُّقَحلا ُمُكُّبَر هللاُ
نم يه يتلا فاصو األ هذهب فلحلا ب لا معتس اال فرُع نرتقا ام



داهجلا و ديحوتلا (28)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

ُفِرَصْن َتَفـ ، ةَّزِعلا اللو وجلا ةمَظَعلا و قحلا نم هتافصو هللا ءامسأ
فرع يف فرعي رخآ ءيشب مَسَقلا ىون نإ اَّمأ ىلا. هللاعت ةفص ىلإ

حيحصلا ىلع نوكت ،فال ٍقولخم ىلإ فلحلا فرصني ثيحب سانلا
ٍزئاج.. ُريغ اهب ُمَسَقلا ،و ًةرّفكم اًنيمي

." ُرهظأ ِظفللا اذهب قولخملا َلا متحا ّنأ :"إالَّ ةمادق ُنبا قلا
اال اذه دوجول مسقلا اذه لا معتسا نع لودعلا يغبنيف ، هيلعو

ةءاربو ديحوتلا بانجل اًظفِح هيف َلا متحا ال ٍمَسَق ىلإ لا متح
. ملعأ ."وهللا ديدنتلا و كرشلا نم اهّزنتو

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (29)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (30)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

)؟ هرشنو عقوملا ليمحت ) ادج ماه نذإ بلط

لا:708 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

9 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ليمحتب يل نوحمست له .. هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا
يف نيملسملل وأ تايدتنملا يف ءاوس هرشن الو ماك مكعقوم
ةباج اإل مكنم اوجرا هتياعر هللاو ظفح يف متمد و ؟؟؟ صارقأ

. ةلجاعلا

نيدهاجملا مداخ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا.. ةمحرو الم سلا مكيلعو

عنمت ةظوفحم قوقح داهجلا و ديحوتلا ربنمل سيل لضافلا اناخأ
هقيفوتو هللا لضفب عضو وهف ةلماك وأ ةأزجم هتايوتحم رشن نم

يويند بسكم وأ ةراجتل ةرخ،ال اآل ةراجتلو داهجلا و ديحوتلل ةرصن
ا نيئيش إال انداوم رشن دارأ نم ىلع طرتشن ..وال لبكيو ديقي ىتح

: هبحتسن يناثلا المزو أللو

. هنم ةذوخأملا داوملا نم ةدام يأ فيرحت مدع األلو:

دالةل اهيلع دوجوملا ربنملا ناونعو راعش عم داوملا رشن : يناثلا و
نم هنم يفعن طرشلا اذهو ، هلعافك ريخلا ىلع لا فدلا ريخلا ىلع
جرح فال هيلعو بلاالد.. ضعب يف وه امك هيلع ررض كلذ يف ناك
نكل .. كلذب اننذأتست ألن يعاد وال هرشنو عقوملا ليمحت نم كيلع

ةناوطسإ نوزهجي داهجلا و ديحوتلا ربنم يف كناوخإ نأ كرشبن
كريغلو كل رسيتيسو ةيئاهنلا اهراوطأ يف هللا ءاش نإ يهو ربنملا

هللا نوعب تقو برقأ يف ةثيدح ةروصب اهليمحت هللا ءاش نإ



داهجلا و ديحوتلا (31)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

ريخ. لكل هللا كقفو . ىلا عت

ةيعرشلا ةنجللا ةباجإ

؟ ريزانخلا ازنولفنأ ضرم دض حاقل ذخا مكح ام

لا:699 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

9 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

نع ةلجاعلا ةباج اإل مكنم وجرن .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
ىلا.. هللاعت ىلع مكرجأو لا ؤسلا اذه

حاقللا نأ املع ريزانخلا ازنولفنأ ضرم دض حاقل ذخا مكح ام
نوعسي كلذب مهو ؟؟ ضرملا اذه نم ةريغص ةموثرج ىلع يوتحي

. ضرملا ىلع ةعانملا زاهج فيرعت ىلإ

ملسملا : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا.. كظفح لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ءابط نماأل صاصتخ اال لهأ ىلإ اهيف عجري ةلئس األ هذه لثم
كلت لثم ذخأ يف ررض نم له اونيبيل ةاقثلا لودعلا نيملسملا
مرح ررضلا تبث ىتمف ، كلذ ىلع األردق مهف ، دجوي مأال تاحاقللا
كلذ لبق امأ ( رارض وال ررض (ال لوقت ةيعرشلا ةدعاقلا ألن اهذخأ
لص ألناأل نونظ وأ تانهكت ىلع ءانب ميرحتلا قيلاب نأ حصي فال
هذه ضارم األ لكل تاحاقللا نأ فورعملا .و ةحاب اإل ءايش األ يف
فعض دقو ضرملل ببسملا نئاكلا اهيف عضوي ذإ تركذ امك اهتعيبط
ندبلا فرعتي كلذبو ةلوهسب هيلع بلغتلا ندبلا عيطتسي ثيحب

اذإ هتمواقم عيطتسيف هل ةداضم اماسجأ نّوكيو نئاكلا اذه ىلع
نم كلذ يف ررضلا توبث ىلع ينبي حاقللا ذخأ مكحف . هيلإ لخد

...وهللاأملع. همدع



داهجلا و ديحوتلا (32)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا

؟ ةماقإو ٌناذأ ةأرملا ىلع له

لا:696 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

9 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

مكازجو ؟ ءيش اهيلع سيل مأ ةماقإو ٌناذأ ةأرملا ىلع له يلا: ؤس
. ًاريخ هللا

مامه : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

مهقافتا دعب ةأرملا ىلع ةماق واإل األناذ ةينس يف ءاملعلا فلتخا
: اهيلع هبوجو مدع ىلع

، ةماقإ وال ناذأ ءاسنلا ةعامج ىلع سيل هنأ ىلإ ةيفنحلا بهذف -
له ءاسنلا تيأرأ تلق " طوسبملا يف هللا همحر يسخرسلا قلا

"أ.هـ. ةماقإ وال ناذأ ءاسنلا ىلع سيل قلا ةماقإو ناذأ نهيلع

األ ثيح نم ةماقإ وال ناذأ اهيلع سيل هنأ ىلإ ةيكلا ملا بهذو -
ليلك واأل جاتلا بحاص ،قلا نسح وهف تماقأ نإ نكلو لص

:ق ةنودملا نم ( نسحف ارس ةأرملا تماقأ نإو )" ليلخ رصتخمل
"أ.هـ. نسحف تماقأ نإو ، ةماقإ وال ةأرملا ىلع ناذأ لا:ال



داهجلا و ديحوتلا (33)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

،ق األناذ نود ةماق اإل نهل بحتسي هنأ ةيعفاشلا دنع بهذملا -و
ث اهيفف صالة ةوسنلا ةعامج دارأ اذإ امأو " عومجملا يف يوونلا لا
عطق هبو ميدقلا و ديدجلا يف صوصنملا روهشملا لا وقأ الةث
يناثلا و فنصملا هركذ امل اآلناذ نود ةماق اإل نهل بحتسي روهمجلا
امهاكح نابحتسي ثلا وثلا يطيوبلا يف هيلع صن نابحتسي ال

ناكو هركي مل توصلا عفرت ملو تنذأ اذإ األلو ىلعف نويناسارخلا
حرصو يطيوبلا يفاألمو يعفاشلا هيلع صن اذكه ىلا هللاعت ركذ
هيباتك يف يلماحملا و بيطلا وبأ يضاقلا و دماح وبأ خيشلا هب

قف ريرحتلا يف يناجرجلا و فنصملا ذشو مهريغو لماشلا بحاصو
عفرت فال نذؤت انلق اذإو قبس ام بهذملا و األناذ اهل هركي اال
يف هيلع صنو هيلع باحص األ قفتا اهبحاوص عمست ام قوف توصلا

أل لا جرلا ةرضحب اهفشكت مرحي امك مرح كلذ قوف تعفر ناف األم
مامإ هميرحتب حرص نممو اههجوب نتتفي امك اهتوصب نتتفي هن
قولا نيسح يضاقلا هيلإ راشأو يعفارلا و يلا وزغلا نيمرحلا
ةأرما الة صلا تدارأ ولو هوركم اهتوص عفر يفاالمىلا يسخرسلا

األ ىلعف ،إوال ىلوأ يهف نذؤي ال درفنملا لجرلا انلق ناف ةدرفنم
"أ.هـ. ءاسنلا ةعامج يف ثلاالةث لا وق

حلفم نبا ركذ امك بهذملا يف رهظ واأل تاياور ةلبانحلا دنعو -
: اهقح يف ةماق واإل األناذ ةهارك وه عورفلا يف

ةماقإ وال ناذأ ءاسنلا ىلع سيلو هللا" همحر ةمادق نبا قلا
نبا و نسحلا و بيسملا نب ديعسو سنأو رمع نبا قلا كلذكو

وال يأرلا باحصأ و روث وبأ و ومكلا يروثلا و يعخنلا و نيريس
قلا:نإ دمحأ نع يور دقف ؟ كلذ نهل نسي لهو خالاف هيف ملعأ
اهل بحتسي له : يضاقلا قولا زئاجف نلعفي مل نإو سأب فال نلعف

دهاجم و ءاطع قلا هبو ميقت اهنأ رباج نعو نيتياور ىلع ؟ ةماق اإل
ةشئاع نعو سأب فال نمقأو نذأ نإ : يعفاشلا قولا يعازو واأل

نأ ةقرو مأ نع يور ] دقو قاحسإ قلا هبو ميقتو نذؤت تناك اهنأ
ءاسن مؤتو ماقيو اهل نذؤي نأ اهل نذأ ملس و هيلع هللا ىلص يبنلا
وهو عيمج نب ديلولا هيوري ثيدحلا اذه نإ ليقو [ اهراد لهأ
تعمس قتلا ديزي تنب ءامسأ نع[ هدانسإب داجنلا ىورو ، فيعض

وال ناذأ ءاسنلا ىلع سيل : لوقي ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر
واألناذ كلذ اهل عرشي لصلإلعالموال يفاأل ]وألناألناذ ةماقإ

"أ.هـ. توصلا عفر اهل عرشي وال توصلا عفر هل عرشي

اقلطم ليقو توص عفر بال ءاسنلل امهتهارك يفو " حلفم نبا قولا
، هركي امهادحإ ، ىهتنا ، الاألناذ ةماق اإل نهل نست هنعو ، ناتياور
، نيتياورلا رهظأ يف نهل بحتسي ال دجملا يف ،قلا حيحصلا وهو
، ميمت نبا ةهاركلا مدقو ، تاياورلا رهشأ ةهاركلا يشكرزلا قلا
يف هللا رصن نبا هححصو ، نييواحلا ،و نيتياعرلا بحاصو



داهجلا و ديحوتلا (34)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

، ناحابي ةيناثلا ةياورلا ،و نسي ال هنأ ناديبع نبا مدقو ، هيشاوح
قئافلا يف اهركذ نابحتسي ةثلا ثلا ةياورلا ،و ةياعرلا يف اهركذ

وا ةحاب اإل لمتحت فنصملا اهركذ يتلا ةهاركلا مدع ةياورو ، هريغو
نبا اذكو ، ةحاب واإل ةهاركلا لمتحم دجملا كوالم ، بابحتس ال

" هدعب نمف يضاقلا اهركذ الاألناذ ةماق اإل نهل نست هنعو ، ناديبع
أ.هـ.

ةماق واإل األناذ بوجو مدع ىلع نوقفتم ءاملعلا نأ الةص فخلا
ةيفنحلا بهذف نهقح يف ةماق اإل ةينس يف فلتخاو ءاسنلا قح يف

و ةيكلا ملا بهذو ، هيتنس مدع ىلإ مهدنع رهش األ يف ةلبانحلا و
.وهللاأملع. اهتوص عفر مدع عم هتينس ىلإ دمتعملا يف ةيعفاشلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (35)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (36)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

يف اإلساليم داهجلا ةكرحل يعرشلا روظنملا وه ام
؟ اهتيار تحت داهجلا مكح امو نيطسلف

لا:543 ؤسلا حرجومقر مجارت : مسقلا
ليدعتو

9 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

هبحصو هلا ىلعو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا
-: دعبو وااله نمو

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا ةيادب

داهجلا ةكرحل يعرشلا روظنملا وه ام مكتليضف نم فرعا نأ دوأ
ناك ايأ تاباختن يفاال كراشت مل اهنأ اميس نيطسلف يف اإلساليم
مهنوك ةقيقح يه امو ,,,, لوقت امك ال بقتسم كراشت نلو اهعون
نيطسلف يف يضفارلا يعيشلا بهذملا رشن وأ معد ىلع نولمعي

نم وجرأ مه.. نولوقي امك تاعاشإ درجم هنا مأ حيحص اذه له
هللا مكازجو .. ةعطاقلا باألةلد ةقثوم ةباج اإل نوكت نأ مكتليضف

ريخ. لك نيملسملا نعو ينع

سإالم وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

... دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

ربتعت ال يهو ، عدبلا نم ريثكب سَّبلتت اإلساليم داهجلا ةكرح : اًلوأ



داهجلا و ديحوتلا (37)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

ةنسلا لهأ نيب الف خلا نأ ىرتو ةلا، ضلا قرفلا نم ضفاورلا ةعيشلا
كلا هلا ىلع نومحرتيو ، طقف يبهذم يهقف خالف ةعيشلا و
دقتعمل فلا خم هلك اذهو ، ضفاورلا ةعيشلا ةمئأ نم هريغو ينيمخلا

اإلساليم داهجلا ةكرح ةداق امأ . مهجهنمو ةعامجلا و ةنسلا لهأ
ةصاخو ، اهليصافتب ضفاورلا ةعيشلا دئاقع دقتعي نم مهيف دجويف

، ليلد ىلإ جاتحي ال مهنع روهشم رمأ اذهو ةزغ، عاطق مشلا يف
،فال ةيقتلا أدبمب معال كلذ نامتك ىلع صيرح مهضعب ناك نإو
نم مهبراحو مهرمأ حضتفا امدنع ةصاخ ، دئاقع نم نطبي ام رهظي
ءادعلا رهظي نم مهتادايق نم دجوي ،لب سانلا نم ريثك كلذ لجأ

وأ ةعيشلا قئاقح نييبت نم هب نوموقي امل نييفلسلا نم ريثكل
األةلد نمو هللا. رصن نسح وعدملا وأ ينيمخلا كلا هلا ةقيقح نييبت
نم ةزغ عاطق طسو تاركسعم دحأ يف لصح ام ءادعلا اذه ىلع

خياشم دحأ ىلع بسلا و برضلا ب اإلساليم داهجلا دارفأ يدعت
ةقيقحو ةعيشلا ةقيقح نييبت هسورد دحأ يف لوانت امدنع ةيفلسلا

. دجسملا نم اعيمج نييفلسلا درطب اوماقو ، ينيمخلا كلا هلا

ب ةعيشلا دئاقعب لوقي نم مهيف دجوي فال ةكرحلا هذه دارفأ امأ
ةعيشلا بح ىلإ نوليميف ةيبلا غلا امأ ، ريسيلا رزنلا إال ليصفتلا

ام وأ ناريإ هب موقت امب مهرثأت ةجيتن ةفطاع وأ لهج نع مهتداومو
نأ ىشخي ،و ةينيطسلفلا ةيضقلا وحن هللا رصن نسح وعدملا هلعفي
ىلإ هيبنتلا عم . حيرصلا عيشتلا ىلإ لبقتسملا يف ةدوملا هذه يدؤت
هلوقل ، عيشتلا ىلإ ِّدؤت مل ولو ةروظحملا االة وملا نم اهنوكو اهتمرح

َّداَح ْنَم َنوُّداَوُي ِرِخآْلا ِمْوَيْلا َو ِبِهَّللا َنوُنِمْؤُي اًمْوَق ُدِجَت :(اَل ىلا عت
)ا ْمُهَتَريِشَع ْوَأ ْمُهَناَوْخِإ ْوَأ ْمُهَءاَنْبَأ ْوَأ ْمُهَءاَبآ اوُناَك ْوَلَو ُهَلوُسَرَو َهَّللا

آلةي..

ىلع ليلد وه يلا بوتلا ميظنتلا اذه دارفأ ضعب عيشت ىلع ليلدلا و
: ىعديو مهرصانع دحأ هيصو ؛ عيشتلا ب مهحامسو ؛ هتداق عيشت
اي كيبل ): هتيصو ماتخ يف لوقي ثيح قعالن رداقلا دبع دمحم
رشع ةينامثلا زواجتي ملو يفوت هنأ )،عم نيسح اي كيبل هللا لوسر
هميظنت ىضري فيكو كلاالم؟! اذه هملع نم لءاستن نأ انلف اماع،

؟ هتيصو يف هل هرشنيو هب

َّنأ دحأ ىلع ىفخت ال تحبصأ يتلا و ةمولعملا نماألروم : اًيناث
، ةيريصنلا ايروس نم يلا ملا معدلا ىقلتت اإلساليم داهجلا ةكرح

معدلا اذهو هب، نوفرتعي مهسفنأ مه األرم اذهو ، ةيضفارلا ناريإو
ريثكلا نظي امك ةنسلا ألله ًةرصنو نيينطابلا ؤهالء نم ًةبحم سيل

( ةَّماعلا )و( بصاونلا بـ( ةنسلا لهأ نومسي مهو فيك ، جذسلا نم
هذه معدت امنإو ؟! ىراصنلا و دوهيلا نم رفكأ مهنودعيو ، مهنورفكيو

يفب اهفادهأ قيقحت يف اهدعاست يكل ، تاكرحلا هذه لا ثمأ لودلا
لهأ ماوع نيب يعيشلا بهذملا قيوست اهفادهأ ربكأ نمو الاند،



داهجلا و ديحوتلا (38)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

. نيطسلف يف اإلساليم داهجلا ميظنت اعقاو هلعفي ام اذهو ، ةنسلا

ةيضقلا معد قلا:(نإ ثيح ناريإ عافد ريزو لوق كلذ يف عجارو
ال ةيلا وملا ةيئاعدلا و ةيسايسلا ةفلكتلا نم مغرلا ب ةينيطسلفلا
نما اًبرض دعي هنإ ؛لب انيلع ضرفي ملو انل، اًفلكمو اًّيثبع اًرمأ لكشي

انل). ةيلودو ةيميلقإ حلا صم قيقحتل رامثتس ال

اإلسال ةمواقملا و ررحتلا تاكرح ىلإ بالهد ةرظن :(نإ اضيأ قولا
سسأ " نم قلطنت ، ةيناري اإل ةيجراخلا ةسايسلا ديعص ىلع ةيم

إل ةيدئاقعلا و ةينيدلا تايلوؤسملا عم مجسنت اهنأو " ةضحم ةيناسنإ
)أ.هـ. ناري

ضعب نومعدي مهنأ إال ةنسلا ألله مهريفكت عم مهنأ دوصقملا و
،ال ةضحم ةيناسنإ سسأ نم الاق طنا ررحتلل يعسلا يف مهتاميظنت
يف ناريإ ةيلوئسم عم مجسني معدلا اذهو ، ةيوخأ سإالةيم سسأ

. ةنسلا نمبالد اهلوح اميف عيشت نم دقتعت ام رشن

سيل تاباختن اال يف اإلساليم داهجلا ةكرح ةكراشم مدع ثاًثلا:
؛ هلطبتو كلذ مرحت يتلا ، ةديقعلا و ديحوتلا و نيدلا قلطنم نم اعبان
يف تاباختن ؛ألناال تحب يسايس قلطنم نم عبان وه امنإو

. اهنوضراعي يتلا ولسوأ ةيقافتا هتررق ام عم قفاوتت مهروظنم

سيل اذهف تاباختن اال يف ال بقتسم مهتكراشم مدع ىوعد امأ
راطإ يف نوكت ال نأ تاباختن اال مهلوخدل اوطرتشا ؛ألمهن احيحص

اهتايرفكب تاباختن اال هذه نوكت نيح هنأ ،يأ طقف ولسوأ ةيقافتا
اهيف ةكراشملا و اهلوخد نم عنام فال يلسو األ اذهاإلراط ريغ يف

. مهدنع

،و ةينطولا ةدحولا ،و ةيسايسلا ةكارشلا ب مهلوق ىلإ ةفاض اذهباإل
ام يتلا تايمسملا نم كلذ ريغو ، ةيلودلا ةيعرشلا ،و ةيطارقميدلا
يف فارحن واال نخدلا نأب كفرعت يتلا ؛و ناطلس نم هللااهب لزنأ

. ريثكو بعشتم ةعامجلا هذه

تاعامجلا نم اهلا ثمأو ةعامجلا هذه تقلا نأ مولعم : اريخأ
ةملك نوكت نأ لجأ نم تقاال سيل وه ؛ ةينطولا ةاعد نم ةعدتبملا

، نيملا علا برل سانلا ديبعتو نيدلا رشن لجأ نم ،وال ايلعلا يه هللا
امك ، طقف ضر األ ةداعتساو نطولا ريرحت لجأ نم تقلا وه لب
هتيارو لا تقلا اذه ةياغ نأ ينعي وهو ، كلذب مهسفنأ مه اوحرص
تدجو ول هتارمثف مث نمو ديحوتلا ةملك قيقحت تسيل ةيقيقحلا

، ةطبختملا تاي ورلاا ةفرحنملا عيراشملل لب داهجلا و ديحوتلل تسيل
هللا. هنع ىضري هللا،وال ليبس يف سيل موهفملا اذهب لا تقلا اذهو



داهجلا و ديحوتلا (39)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

ا داهجلا ةكرح ىلإ مامضن اال زوجي قبس؛ال ام لك ىلع ءانبو ؛ هيلعو
يف لمعلا زوجي ،وال ةعدتبملا تاكرحلا نم اهريغو إلساليم

تاعامجلا يف ةلثمتملا ، ةميلسلا لئادبلا دوجو عم ةصاخ ، اهفوفص
. نيطسلف يف دقتعملا ةحيحصلا ةيفلسلا

اوُرَفَك َنيِذَّلا َو ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي اوُنَمآ َنيِذَّلا ىلا:{ عت قلا
هيلع هللا ىلص قولا .[76: ءاسنلا ]{ ِتوُغاَّطلا ِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي

هللا ليبس يف وهف ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق :"نم ملسو
. قيفوتلا ىلا هللاعت بو اذه؛ . دادسلا و قيفوتلا كلو هللاانل لأسن ."

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (40)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

؟ جحلا يف اههجو ةأرملا ةيطغت

لا:735 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

11 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

يف كرابي نأ ىلا هللاعت لا ،سأ هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا
.. ءازجلا ريخ هيلع نيمئاقلا يزاجي ونأ ربنملا اذه

ءانثأ مرحلا يف نامزلا اذه يف هجولا ةيطغت مكح لوح يلا ؤس
نم كانه نأ تعمس دقف ، اضيأ مرحلا يف الة صلا ءانثأ و جحلا
اذه يف يتعاضب ،و دلجلا سملي ال نأ هجولا ءاطغ يف طرتشا

هللا مكازج ، ليصفت و حيضوت نم لهف ، ةاجزم ناديملا
هللا. دبع نيدحوملا بحم مكوخأ .. اريخ

abdullah: لئاسلا

* * *

: باوجلا

اذه يف ةلصفملا ةباج اإل تمدقت هللا.. ةمحرو الم سلا مكيلعو
.. عوضوملا

يف اههجو يطغت نأ ةملسملا ةأرملا ىلع جرح ال هنأ اهصخلمو
سبلت وال بقتنت ال نكل اههجو ءاطغلا سم ال ولو مارح حلااإل جحلا

نع ءاطغلا دعبي ءيش عضو نم ءاسنلا ضعب هلعفت امو نيزافقلا
ىوتفلا ىلإ عجراو .. هيلع ليلد وال ةجاح هلوال يعاد ال اههجو

قفوملا انه..وهللا هانركذ ام ىلع األةلد دجت ةلصفملا

ةيعرشلا ةنجللا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (41)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (42)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

لينل رافكلا ىلع ةيئاضق ىوعد عفر زوجي له
براق نماأل ةثارولا زوجي لهو ؟ ةيلا م تاضيوعت

؟ نيملسملا ريغ

لا:745 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

12 : رشنلا خيرات
2009/11/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

يدل نامزلا اذه يف نيدحوملا نويع ةرق لا ضفملا انخيش
ال جاع امهيلع يتباجإ مكل رسيي هللانأ لأسأ نيلجاع نيلا ؤس

. كاوثمو اناوثم ةنجلا لعجو ءازجلا ريخ هللا مكازج

لااأللو: ؤسلا

برحلا راطإ يف نيتنس ةدمل ةيبروأ ةلود يف ترسأ ةملسم تخأ
زوجي له لأست يهو ةمكحملا اهتأرب كلذ دعبو هلهأو اإلسالم ىلع

هذه تباالاهئ ةرتف يف اهنأ ملعلا عم ضيوعتلل ةيئاضق ىوعد عفر اهل
اهتربخأ دقو األرس ببسب ةريثك ارومأ تدقفو اهلا ومأ تبهذ

. نومضم ضيوعتلا .و ةئاملا يف ةئام ةحوبرم ىوعدلا نأ ةيماحملا
؟؟؟ كلذ اهل زوجي لهف

: يناثلا لا ؤسلا

هنأ ملعلا عم امهثرإ هل زوجي له نارفاك هاوبأو اإلسالم لخد لجر
رافكلا هناوخإ وه نوكيس هنم ديفتسملا ف هبيصن نع هيلخت حةلا يف
ذخأ هل زوجي لهف ىرخ األ روم واأل انزلا و رمخلا يف هنوقفنيس نيذلا

تايحتلا قئاف لضافلا انخيش انم اولبقتو ؟؟؟ ةكرتلا نم هبيصن

رصان : لئاسلا
ديحوتلا



داهجلا و ديحوتلا (43)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

* * *

: باوجلا

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا هللاو مسب

مكاحتلا لوح ناكو اديدحت ّيلإ اهجوم لا ؤسلا ناك اذإ امئاد
ولو كلذ زيوجتب ةباج اإل ادبأ ينم عقوتت فال ةيعضولا نيناوقلل

هللا ىلع اهرجأ لا ؤسلا يف ةروكذملا تخ ،واأل اهلك كايند تبهذ
تدعأ ضر واأل تاومسلا اهضرع ةنج يف هللا ءاش نإ اهضيوعتو
تناك نإو . تيغاوطلا ىلإ مكاحتت وال بستحتلو ربصتلا ف نيقتملل

األ هذه لثم هجوت نأ اهحصنأف كلذ وحن وأ ةرطضم اهسفن ىرت
اذهب ؛ يدنع ادصوم بابلا اذه دجتس كش نود ،ألاهن يريغل ةلئس
ىلع ةباج اإل يف هيف يلوق ليصفت دجتو األلو لا ؤسلل ةبسنلا

: طبارلا اذه ىلع 577 مقر لا ؤسلا

http://www.almaqdese.net/FAQ/display_question
qid=577&pageqa=1&i=1?

هاوبأو اإلسالم لخد يذلا لجرلا :ف يناثلا كلا ؤسل ةبسنلا ب امأ
رافكلا هناوخ إل هكرتي وال هذخأي نماإلثر هبيصن هءاج اذإ نارفاك
هذخأي لب ةثارولا قح هيلع هل نمم هل ثرإ هنأ ىلع هذخأي ال نكل

:(ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل هيلإ راص رفاك ملا هنأ ىلع
ثري نأ زّوج نمف كلذلو .( ملسملا رفاكلا وال رفاكلا ملسملا ثري
ثيدحب لب ثيدحلا اذهب اوجتحي ،مل ءاملعلا نم َرفاكلا ُملسملا

ضعب لوقبو ،( ىلعُي وال ولعي ؛(اإلسالم ظفلب ًافوقومو ًاعوفرم ىوري
.( انوثري وال مهثرن ): ةباحصلا

وال ةلأسم ريغ نم هءاج رافكلل ماالً كرتي نأ ملسملل يغبني وال
هللا.ف ةيصعم وأ نيدلا برح ىلع هب اونيعتسيل ةيعرش ةفلا خم
ال نكل لا ملا اذه ذخأ يف هللا ءاش نإ هيلع جرح ال روكذملا ملسملا

ملسملا نيب االة وملل تابثإ كلذ يف ،ألن ثرإ هنأ ىلع انلق امك هذخأي
. اهعطق ،وهللادق رفاكلا و

ًابصغ موصعم ريغ رفاك نم ملسملا هذخأي يذلا لا ملا نيب قرفلا و
ليبس ىلع هذخأي وأ برحلا راد يف ةطقلك هطقتلي وأ ةمينغ وأ
قرف ثرإك هذخأي يذلا نيبو ، هوحنو ءاطعلا و ةبهلا وأ ةيدهلا
ددحم قح وه يذلا هيف،خبالفاإلثر الوالء هلك ،فاأللو حضاو

وه هتلق يذلا اذه لعلو ، ءايلو األ نيب لقتني ةعيرشلا يف مولعم
؛ ينعأ ، َرفاكلا ملسملا ثري نأ ءاملعلا و ةباحصلا نم زّوج نم دصق
ريغب ملسم ىلإ لآ اذإف موصعم وال مرتحم ريغ رفاكلا ملا نأ



داهجلا و ديحوتلا (44)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

، ثرإ هنأ ىلع ال بابلا اذه نم هذخأي نأ هل زاج ةيعرش ةفلا خم
اإلثر ةمسق نع ةدايز لا ملا نم هيلإ لصو ام ناك ولف هيلعو
هنأ ىلع هذخأي ال هنأ انررق ألانن كلذ يف هيلع جرح فال ةيعرشلا

. ملعأ .وهللا رافكلا نم هيلع هللاهب ءافأ ملا هنأ ىلع لب ثرإ

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ

؟ اهجوزل ةجوزلا ينغت نأ زوجي

لا:733 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

12 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

هللا مكزعأ ماركلا انخويش ىلإ .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
هللا.. مكظفحو مكرصنو

؟ اهجوزل ةجوزلا ينغت نأ زوجي له يلا ؤس

يبيللا سنأ وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

... لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

حابأ وهللادق اهب هعاتمتسا عاونأ نم عون وه اهجوزل ةجوزلا ءانغ
صنلا درو -إالام عاتمتس اال عاونأ لكب هتجوزب عاتمتس اال جوزلل

ىلع إال نوظفاح مهجورفل مه نيذلا "و هناحبس -قفلا هميرحتب
تأي مل ماد امو ،" نيمولم ريغ مهنإف مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ
ىتح ةحاب اإل لصأ ىلع قاب هنإف اهجوزل ةجوزلا ءانغ ميرحتب صن
نم مظعأ وه ام امهنيب عرشلا زاجأ دقف ،ً ال زغت هيف ناك ولو
هيلإ اهببحي اهجوزل ةجوزلا ءانغ ناك اذإو . عامجلا وهو لزغتلا

، بابحتس اال ةبترم ىلإ ةلا حلا هذه يف ىقري وهف هل اهلعبت نسحيو
اهدنع مرحيف فزاعملا مادختساك رخآ ركنم هبحصي مل ام اذه

. ملعا ...وهللا ركنملا اذه دوجول



داهجلا و ديحوتلا (45)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (46)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

نأو الهلإإالاألب... نأ دهشأ هملك لوق زوجي له
األب؟ لوسر حيسملا عوسي

لا:689 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

12 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

اإلهل تنأ كوفرعي نأ ةيدب األ ةايحلا يه هذهو ]-[Jn:17:3]
[. هتلسرأ يذلا حيسملا عوسيو كدحو يقيقحلا

كادحتأ األب لوسر حيسملا عوسي نأو الهلإإالاألب... نأ دهشأ
اإل صنل ةقفاوملا ةداهشلا هذه لوقت نأ تعطتسا ...ول يحيسم اي
نأاإل مولعم وه امكو سدقملا باتكلا يف صوصنلا اذهأدح ليجن
يف حيرصلا صنلا اذهب مهيلع جتحن نحنف وهاألب ىراصنلا دنع هل
ةيدب األ ةايحلا يه هذهو ]-[Jn:17:3] لوقي يذلا سدقملا باتكلا

. هتلسرأ يذلا حيسملا عوسيو كدحو يقيقحلا اإلهل تنأ كوفرعي نأ
ول يحيسم اي كادحتأ لوقب مهيلع دهشتسن نأ زوجي لهف ..[
اذه نأ ًاملع ليجن اإل صنل ةقفاوملا ةداهشلا هذه لوقت نأ تعطتسا

هللا؟ سيلو هللا لوسر وه حيسملا ديسلا نأ تبثي صنلا

قحلا نع ثحاب : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا... كظفح لئاسلا يخأ

ةرابعلا هذه لثمب ظفلتي نأ ينارصنلا نم بلطت نأ اعبط زوجي ال
ىلا عتو هناحبس باألب- هفصوب هللا ىلإ صقنلا ةبسن نمضتت ألاهن

بهللا،ف ذايعلا بهللاو رفك اذهو - اريبك اولع نوملا ظلا لوقي امع
باألب؟! هفصن فيكف " دلوي ملو دلي "مل هناحبس هللا

يفاإلسالم هلخدي ال كلذ نإف ةرابعلا هذه ولقلا ينارصنلا نإ مث
ال نأ دهشأ يهو نيتداهشلا ب قطنلا يفاإلسالموه هلخدي يذلا ألن

قطن ولف ، نيملسملا عامجإب اذه هللا لوسر ادمحم نأو هللا هلإإال



داهجلا و ديحوتلا (47)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

ب ذايعلا و رفكلا ىلع ىقبي هنإف نيتداهشلا ب قطني ملو هب قطن امب
هللا.

ةديقع لا إلطب اهب سنأتسي نأ نكمي اهتدروأ يتلا صوصنلا و
يف هب رارق اإل ىلإ نوَعدي ام ،إالنأ ىراصنلا اهدقتعي يتلا ثيلثتلا

ىراصن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ ىعد ام وه ةياهنلا
ىسيع نأ الهلإإالاألبوأ نأ اورقي نأ ىلإ مهعدي مل يبنلا ف نارجن
ادمحم نأو هللا الهلإإال نأ اورقي نأ مهاعد امنإو طقف هللا لوسر

هللا لوسر يف كلف ... هلوسرو هللا دبع ىسيع نأو هللا لوسر
.وهللاأملع. ةنسح ةوسأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (48)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

امف لتق ةميرج يف صخش نم رثكأ كرتشا اذإ
؟ مهمكح

لا:680 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

12 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ادحاو جرال اولتق صاخشأ ..ثالث هتاكربو ةمحرو مكيلع الم سلا
. اريخ هللا مكازج انوتفأ ثلاالةث.. يف عرشلا مكح ام

: لئاسلا
aborahil

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

لكل ناك ثيحب لجرلا لتق ىلع ثلاالةث صاخش متاألؤهالءاأل اذإ
فعي اممل هب نولتقيو عيمجلا نم صتقي هنإف ؛ هلتق يف رود مهنم

. مدلا ءايلوأ

لك ىلعف ادحاو اولتق اذإ ةعامجلا نأ هتلمجو " ةمادق نبا قلا
بجو هلعفب درفنا ول مهنم دحاو لك ناك اذإ صاصقلا مهنم دحاو
نباو ةبعش نب ةريغملا و يلعو رمع نع كلذ يور صاصقلا هيلع

و ءاطع و ةملس وبأو نسحلا و بيسملا نب ديعس قلا هبو سابع
قاحسإ و يعفاشلا و يعازو واأل يروثلا و مكلا بهذم وهو ةداتق

... يأرلا باحصأ و روث يبأ و



داهجلا و ديحوتلا (49)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

نأ بيسملا نب ديعس ىور مهنع هللا يضر ةباحصلا عامجإ انلو
متا جرالقولا:ول اولتق ءاعنص لهأ نم ةعبس لتق باطخلا نب رمع
لتق هنأ هنع هللا يضر يلع نعو اعيمج مهتلتقل ءاعنص لهأ هيلع أل
فرعي ملو دحاوب ةعامج لتق هنأ سابع نبا نعو جرال اولتق ثالةث
دحاولل بجت ةبوقع وألاهن اعامجإ ناكف فلا خم مهرصع يف مهل
ةيدلا قرافيو فذقلا دحك ةعامجلا ىلع دحاولل تبجوف دحاولا ىلع

باال طقس ول صاصقلا وألن ضعبتي ال صاصقلا و ضعبتت اهنإف
ةمكح طاقسإ ىلإ يدؤيف هب لتقلا ىلإ عراستلا ىلإ ىدأ كارتش

"أ.هـ. رجزلا و عدرلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (50)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (51)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

هيلع انلوسرلو اننيدل ءيست تاونق ةدهاشم مكح
االطالع؟ باب نم الم الةوسلا صلا لضفأ

لا:661 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

12 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ناو هيفاعو ريخب اونوكت هللانأ لأسا ربنملا يف ماركلا انخياشم
ب مكفلحتساو وهكاآليت يلا ؤس ىلع األ سودرفلا يف مكب انعمجي

: هولمهت ال هللانأ

االطال باب نم ( هيريصنتلا ) ةيئاضفلا تاونقلا دهاشي نم مكح ام
هيلع انيبنل بسو اننيدب كيكشت نم اهيف ام اهيف نأ املع طقف ع
باب نم ناك ول ىتح مهدهاشي نم رفكي لهف الم الةوسلا صلا لضفأ
؟ مكيف هللا كراب انوديفأ كلذ لعفي نم ىلع بجي اذامو االطالع

يجارلا : لئاسلا
هبر وفعل

* * *

: باوجلا

ه.. تاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

لا نتو ءيست يتلا تاونقلا هذه لثم دهاشي نأ ملسملل زوجي -ال
كلذ ناك ولو ىتح ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نماإلسالمو
باتكلا يف مكيلع لزن دقو " قلا هناحبس االطالع،فهللا ةجحب

ىتح مهعم اودعقت فال اهب أزهتسيو اهب رفكي هللا تايآ متعمس اذإ نأ
ةقرافمب هللاانل رمأ اذهف " مهلثم اذإ مكنإ هريغ ثيدح يف اوضوخي

نإ اهل،مث اريقحتو اراكنإ كلذو اهيلإ عامتس اال مدعو سلا جملا هذه
دتريف هنم نكمتتف خايلا ابلق هبشلا كلت فداصت نأ نمأي ال ءرملا



داهجلا و ديحوتلا (52)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

ملعت ىلع ملسملا صرحي نأ لص بهللا،واأل ذايعلا و هيبقع ىلع
ىلع درلا هنكمأ كلذب هسفن نصح نإف هديحوتو هتديقعو هنيد
ىلإ عامتس باال هتقو عيضي نأ نود نيكرشملا عيمج

.. ةدسافلا دئاقعلا

لا وقأ ىلع علطاو عمتسا نيرحبتملا ملعلا لهأ ضعب نأ ول نكل
نم مهلا وقأ يف ام نايبو مهتاهبش رحدو اهيلع درلل نيدقاحلا كئلوأ
عم ةربتعم ةحلصم كلذ يف ناكل اإلسالم ىلإ مهتوعدو الل ضو غيز

دادسلا و ةيادهلا هللا لأسن . مهتاهبشب ررضتلا نامأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (53)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

؟ كراعملا يف ريبكتلا و ركذلا ب توصلا عفر مكح

لا:618 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

12 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

هللا،، ةمحرو مكيلع الم سلا

عفر سيطولا ىمحي امدنع لا تقلا تاحاس يف بحتسي له
؟ كلذ هركي هنأ مأ ءادع األ باعر إل ليلهتلا و ريبكتلا ب توصلا

ثالث يف توصلا عفر نوهركي اوناك فلسلا نأ ًاراثآ تدجو ألينن
لا.. تقلا اهنم عضاوم

مثيهلا وبأ : لئاسلا
يرث األ

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

اوركذاو اوتبثاف ةئف متيقل اذإ اونمآ نيذلا اهيأ ىلا:(اي هللاعت قلا
ميلعت اذه هللا: همحر ريثك نبا )قلااإلمام نوحلفت مكلعل اريثك هللا

دنع ةعاجشلا قيرطو ءاقللا بادآ نينمؤملا هدابعل ىلا هللاعت نم
ىلا:(نإ هللاعت لوقي عوفرملا ثيدحلا يفو ... ءادع األ ةهجاوم
لا حلا كلذ هلغشي ال )يأ هنرق زجانم وهو ينركذي يذلا لك يدبع

قلا: اآلةي هذه يف ةداتق نعو .. يتناعتساو يئاعدو يركذ نع
قولا . فويسلا ب برضلا دنع نوكي ام لغشأ دنع هركذ هللا ضرتفا

كرابملا نبا انثدح ناميلس نب ةدبع انثدح يبأ انثدح : متاح يبأ نبا
فحزلا دنع هللا ركذو تاصن اإل بجو قلا: ءاطع نع جيرج نبا نع

ب ىلا عت رمأف معن.. ؟قلا: ركذلا ب نورهجي : تلق اآلةي هذه مثتال
اولكني وال اورفي فال مهتزرابم ىلع ربصلا و ءادع تقلااأل دنع تابثلا



داهجلا و ديحوتلا (54)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

اونيعتسي لب هوسني وال لا حلا كلت يف هللا اوركذي نأو اونبجي وال
ريثك نبا ريسفت .أ.هـ[ مهئادعأ ىلع رصنلا هولأسيو هيلع اولكوتيو هب
باب ": هحيحص نم داهجلا باتك يف يراخبلا بوبو [ ريسي فرصتب

ق هنع هللا يضر سنأ نع هدانسإب هيف جرخأو ," برحلا دنع ريبكتلا
يحاسملا ب اوجرخ دقو ربيخ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا حبص لا:
سيمخلا و دمحم سيمخلا و دمحم اذه قاولا هوأر املف مهقانعأ ىلع

قولا: هيدي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عفرف نصحلا ىلإ جلفئاو
حابص ءاسف موق ةحاسب انلزن اذإ انإ ربيخ تبرخ ربكأ هللا )
دنع ريبكتلا باب ": هلوق هللا: همحر رجح نبا ظفاحلا ).قلا نيرذنملا

[163/6 يرابلا حتف .أ.هـ[ هتيعورشم وأ هزاوج "يأ برحلا

ق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نع يورو
ملاالةكئ:األناذ,و نهب لجو زع هللا يهابي تاوصأ لا:(ثالةث
.[ ركاسع نبا هاور ]( ةيبلتلا ب توصلا عفرو هللا, ليبس يف ريبكتلا
كلذ يف تيور دقف لا تقلا يف ريبكتلا ب توصلا عفر ةلأسم امأو
نبا اهنم,كاإلمام ًائيش ملعلا لهأ ضعب عمج دقو , راثآو ثيداحأ
عراصم ىلإ قاوش األ عراشم " يف هللا همحر يطايمدلا ساحنلا

": ناونعب لصف يف اهدرفأو , اهدعب امو 262/1 ةحفص " قاشعلا
ليبس يف ريبكتلا و رحبلا ىلإ طبارملا و يزاغلا رظن لضف يف لصف

م تلأس : بهشأ :قلا طسو األ هباتك يف رذنملا نبا ".قلا ىلا هللاعت
ةرضحب طابرلا يف لحاسلا ىلع ريبكتلا ب تاوص األ عفر نع ًاكلا

امأ ؟قفلا: هسفن لجرلا عمسي وأ هركي له , مهترضح ريغب وأ ودعلا
ف لحاسلا ىلع مهترضح ريغبو , نسح كلذو سأب فال ودعلا ةرضحب
,ال سانلا يذؤي هتوص هعفر نوكي نأ ,إال ًاضيأ كلذب سأب ال

.أ.ـه كلذ ىرأ فال يلصي وال أرقي نأ دحأ عيطتسي

نووقتي مهبراحم يف نوربكي ىضم نم ناك دعس: نب ثيللا قولا
ناك ىتح كلذ بيعي ًادحأ رن ملو , ليللا رهسو سرحلا ىلع هب

.أ.ـه ًاثيدح

نوللهي طابرلا يف نونوكي موقلا نع مكلا لئس : مساقلا نبا قولا
فال بيرطتلا امأ .قلا: مهتاوصأب نوبرطيو لحاسلا ىلع نوربكيو
ىرأ –فال برحلا ناك اذإ ديري – نوربكيو نوللهي نأ امأو , ينبجعي

.[268/1 قاوش األ عراشم .أ.هـ[ ًانسح هارأو ًاسأب

نع هحيحص يف ملسم هاور ,ام بابلا اذه يف هب سنأتسُي اممو
ةنيدمب متعمس قلا:( ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : ةريره يبأ

هللا لوسر اي معن ؟قاولا رحبلا يف اهنم بناجو ربلا يف اهنم بناج
اذإف قاحسإ ينب نم افلأ نوعبس اهوزغي ىتح ةعاسلا موقت ال قلا

هللا قاولا:الهلإإال مهسب اومري ملو سبالح اولتاقي ملف اولزن ؤاجواه
هللاو :الهلإإال ةيناثلا اولوقي ,مث اهيبناج دحأ طقسيف ربكأ وهللا



داهجلا و ديحوتلا (55)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

هللاوهللا :الهلإإال ةثلا ثلا اولوقي مث اآلرخ اهبناج طقسيف ربكأ هللا
(.. اومنغيف اهولخديف مهل جرفيف ربكأ

فشكيف يأ ( مهل جرفيف ): يروفكرابملا نمحرلا يفص خيشلا قلا
لصحي امنإ ثيدحلا اذه يف روكذملا حتفلا اذهو .. ودعلا رفيو مهل
ملسم حيحص حرش يف معنملا ةنم لا..أ.هـ[ تقلا نود ريبكتلا فاتهب
عفرو كراعملا يف هللا ركذو ريبكتلا دهاجملل بحتسيف [365/4
بولق تيبثتك ؛ ةيعرش دصاقم نم كلذ يف امل , كلذب توصلا

,و فورعم برجم رمأ اذهو , نيدترملا و نيرفاكلا باعرإو , نينمؤملا
. ملعأ ,وهللا ةروهشم ةريثك هيف صصقلا

عوض ةباجإ
: ةيعرشلا ةنجللا

يرث األ زيزعلا دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (56)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

؟ دوهيلا عم ةندهلا دقع مكح

لا:467 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

12 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

اذه ىلع ريخ لك هللا مكازج .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
مكح وه ام وه مكل يلا ؤس ميقلا ىدتنملا اذه ىلعو زيمملا ربنملا
نحنو دادع اإل لجا نم هنا سامح لوقت امكو ةنياهصلا عم ةئدهتلا
يتلا ةلوقملا نكلو ضالل ىلع امنإو ريخ ىلع تسيل سامح نأ ملعن
وجرأ كلذ ىلع ةيعرشلا األةلد امو دادع اإل لجا نم هنا لوقت
. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم وسلا اريخ هللا مكازجو ليصفتلا

رجاهملا ءانيعلا وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب
... دعبو ؛ هاده عبت نمو هبحصو

اإل ءادعأ عم ةدهاعملا وأ ةعداوملا وأ ةنداهملا وأ ةندهلا وأ ةئدهتلا
: يهو طورش اهلو ، دحاو ىنعمب يه سالم

ألدح زوجي ،وال هُبئان وأ ملسملا اهلاإلُمام دقاعلا نوكي نأ وأال:
. اهدقعي نأ امهريغ

،وأإل مهنع ررضلا عفدك ، نيملسملل ةوجرم ةحلصمل دقعُت :نأ ايناث
. كلذ وحنو ، نيرفاكلا سإالم ءاجر ،وأ ةدعلا دادع



داهجلا و ديحوتلا (57)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

ىتم اهضقن اوطرتشي نأك ، دساف طرش نع اهدقع ولخي ثاثلا:نأ
سالانح. نم ائيش مهءاطعإ ،وأ اوءاش

دقع زوجي ،وال هداهتجاب اإلمام اهنيعي ، ةنيعم اهتدم نوكت :نأ اعبار
ىضتقي طإالهق ؛ألن نيعم نمز ديدحت نودب يأ ، اقلطم ةندهلا

وهو لا، واإلطب ضقنلا ب ةيزجلا و داهجلا لصأ ىلع دوعي وهو ، ديبأتلا
يبنلا ؛ألن نينس رشع اهاصقأ ةدملا هللا،و عرش يف زوجي امال
ةدملا هذه ىلع ةيبيدحلا يف نيكرشملا صحلا ملسو هيلع هللا ىلص

نع فقوتلا بجوف ، ةدهاعم يأ يف كلذ ىلع ةدايزلا هنع رثؤي ملو ،
اهدجن ةقباسلا طورشلا ىلإ رظنلا .بو صنلا عم افوقو اهيلع ةدايزلا

، دوهيلا عم سامح ةموكح اهتدقع يتلا ةندهلا ىلع ةقبطنم ريغ
يلي: ؛امل اضيأ ةلطاب اهدقعتس ةنده يأو ، ةلطاب ةنده يهف يلا بوتلا

ةداق نإف يلا ،بوتلا ةدترم ةيتوغاط ةموكح سامح ةموكح وأال:
. ءادع عماأل ةنده يأ دقعل ةيله األ ودقاف ةموكحلا كلت

واأل قيثاوملا ىلإ اهيف ماكتح اال متي ءادع عماأل ةنده يأ :نإ ايناث
كلذل هللا؛ عرش فلا خت يتلا ةيعضولا نيناوقلا و ةيلودلا فارع

يأ نأو ، ةدساف طورش ىلع يوتحت نأو الدب ةنده يأ نأب مزجن
دهاش ربكأ ةزغ عقاوو ، نيملسملل ةحلصم يأ اهيف نوكت نل ةنده
يتلا ةريخ األ ةندهلا نأ مهسفنأ سامح ةداق حرص كلذ،لب ىلع

ديفتسملا ،و ةمواقملا صحلا يف نكت مل ةزغ ىلع برحلا لبق تناك
. ينويهصلا ودعلا وه اهنم ديحولا

اهيف الدب ةندهلا نأ رصعلا اذه يف دئاسلا يلودلا فرُعلا يف ثاثلا:
لظ يف هب ملسملا نمو ، نيدقاعتملا نيفرطلا كال نم لزانتلا نم
نم رثكأ الت زانت مدقيس فيعضلا فرطلا نأ ةيعضولا نيناوقلا ملظ
ةنده لك نإ ثيح كلذ، ىلع دهاش ربكأ ةزغ عقاوو اآلرخ، فرطلا
اذه انموي ىلإ حتف ةطلس يف نييناملعلا دهع نم دوهيلا عم تدقُع

- اومعز – نطولا ةامح نم قاسو ٍمدق ىلع مدقت الت زانتلا تناك
.!!!

اهضقن نإف اهب، نيفرطلا مازتلا ةيعرشلا ةندهلا مزاول نم : اعبار
نم نأ دوهيلا نع مولعملا نمو ، مهلا تق ىلإ ةردابملا بجو هللا ءادعأ
هللا ىلص يبنلا رصع نم دوهيلا عم ةنده دقعُت ملو ، ردغلا مهعبط
، ردغلا ىلإ اوقباسو اهوضقن إال ثيدحلا انرصع ىلإ ملسو هيلع
كلذ، نوكردي اعيمج سانلا و اًديج،لب اذه فرعت سامح ةموكحو

دوهيلا ضقن ةزغ ىلع ةريخ األ برحلا تقبس يتلا ةندهلا يفف
مغر سامح ةموكح نأ بيجعلا نمو ، تارم ةدع اوردغو ةندهلا

، عرشلا فلا خأالقخت هذهو ! ةظحل آلرخ ةندهلا ب تمزتلا دوهيلا ردغ
ِّباَوَّدلا َّرَش ىلا:{َّنِإ عت ،قلا راغصو ةلذو روخو فعض ىلع لدت لب



داهجلا و ديحوتلا (58)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

َّمُث ْمُهْنِم َتْدَهاَع َنيِذَّلا (55) َنوُنِمْؤُي اَل ْمُهَف اوُرَفَك َنيِذَّلا ِهَّللا َدْنِع
يِف ْمُهَّنَفَقْثَت اَّمِإَف (56) َنوُقَّتَي اَل ْمُهَو ٍةَّرَم ِّلُك يِف ْمُهَدْهَع َنوُضُقْنَي

}[األفنلا:57-55]، َنوُرَّكَّذَي ْمُهَّلَعَل ْمُهَفْلَخ ْنَم ْمِهِب ْدِّرَشَف ِبْرَحْلا
نحنو هعم ةندهلا دقعل ةحلصملا امف اًمئاد ردغي ودعلا نأ املا طو

؟! ثبعلا نم ابرض اذه سيلأ ، ردغيس هنأ نيقي ىلع

مهدوجوبو مهب افارتعا ّدعُي دوهيلا عم ةنده دقع : اسماخ
مهبلا طم نم ناك دوهيلا نإف كلذل ، نيطسلف ضرأ يف مهتيقحأبو

،واال نيطسلف ضرأ نم ءازجأ نع لزانتلا نم ديزم ةنده لك يف
دهاش ربكأ حتف ةطلس نم نييناملعلا لبِق نم تدقُع يتلا تايقافت

. كلذ ىلع

ب يهف ةزغ، ىلع ةريخ األ برحلا دعب يتلا ةريخ األ ةندهلا امأ
اعقومو ةنلعم ةنده تسيلف ، عقاولا األرم ةنده ثداحلا حلطصملا

فرط نم هنأ بيرغلا ،و دحاو فرط نم اهنكلو ، نيفرط نيب اهيلع
ةموكح عم ةنده اودقعي مل دوهيلا نأ ىنعمب ، طقف سامح ةموكح

فرط نم ةنلعم ريغ ةندهب ةمزتلم سامح ةموكح نكلو ، سامح
كانه سيل اهب؛ألهن نيمزتلم ريغ دوهيلا نإف لباقملا يفو ، دحاو
ليل مهل افادهأ نوبرضي دوهيلا نأ ىنعمب ، نيفرطلا نيب ةعقوم ةنده
تلا زامو حفر، قافنأ صخ حفر،بواأل ىلإ نوناح تيب نم راهن
نع عافدلا و بدرلا ركفي نم عدرتو ، اهعابتأو اهسفن طبضت سامح
فلا خي نم برضتو لب لقتعتو دراطتف ، اهعابتأ ريغ نم سفنلا
نع ثحبن نأ نع ال ضف ، ةنده اهيمسن نأ حصي ال هذهف . اهتسايس

اسرطغتو اربكتو الء عتسا نوكي نأ ودعي ال اذهف ، اننيد يف اهتيعرش
. لباقملا فرطلا نم اراغصو ةناهمو ةلذو ، فرط نم

دادع :نإاإل لوقنف ، دادع اإل لجأ نم ةندهلا نأب لوقلل ةبسنلا ب امأ
فعض دوجو ةجيتن دادع لإل ةندهلا دقعو ، ةعاطتس اال بسح بجاو

يهإال ام دادع اإل ةيضق نأ األرم عقاو نكلو ، زئاج ٌرمأ نيملسملا ب
يف مهلوخد اورربيل سامح ةموكح ةداق اهب يمري ، ةيهاو ةجح

نيطسلف ريرحت م هءاضتراو ! يسايسلا داهجلا ب هنومسي ام كرتعم
ا سلجمو ةيلودلا ةيعرشلا و ضوافتلا قيرط نع قوقحلا دادرتساو

داهجلا قيرط نع مهيلختو ، ةيرفكلا تايمسملا نم كلذ ريغو ألنم
لشفت امنيح طغض ةقروك طقف همادختساو هللا، ليبس يف

دَيِب طغض ةقرو ةمواقملا نأ نم هب اوحرص ام اذهو ، تاضوافملا
يهإال ام دادع اإل ةيضق نأ ىلع للدي اممو . ينيطسلفلا ضوافملا
س ىلع تلصح دق سامح ةموكح ؛نأ عقاولا نع ةديعب ةيهاو ةجح

سامح ةداق نإ ىتح ، ةدترملا ةقباسلا ةطلسلا زكارم نم الح
سالح ىلع يركسعلا مسحلا يف اولصح مهنأ اوركذ اهرصانعو

نيزهاجلا و نيبردملا اهدونج ددع فعاضت كلذكو ، تاونسل مهيفكي
اهفعض عم دوهيلا اهيف عراقت تناك تضم تاونسب ةنراقملا لا،ب تقلل



داهجلا و ديحوتلا (59)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

سأبو ةكوشو ةوق تاذ تراص نأ دعب لهف ، اهداتعو اهتدع ةلقو
األ طاقتلا و لتاقملا ةحارتسا ىلإ ةجاحب تحبصأ نيكمتو داتعو

ةايحلا ىلإ مهنوكر ىلع لدت يتلا تاحلطصملا نم كلذ ريغو سافن
اودأو ىتح هللا، ليبس يف نيدهاجملا و داهجلل المهن ذخو ، ايندلا

. بابشلا نم ريثك سوفن يف ةداهشلا و داهجلا بح

. قيفوتلا ىلا هللاعت بو اذه؛ .. نوعجار هيلإ انإو هلل انإف

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (60)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

هنماث لا ةعومجملا سرهف

؟ عوكرلا نم مايقلا دعب ردصلا ىلع نيديلا عضو مكح 
مهلوقب ءاهقفلا هينعي يذلا ،امو سوساجلا مكح 

)؟ ملسملا سوساجلا )
لإل اهضرعت دعب اهسفنل ةملسملا ةأرملا لتق مكح 	

؟ ودع نم باصتغ
و عوسي برلا مداخ ؟ ءامس األ هذهب يمستلا زوجي له 

؟ ةوعدلا ةحلصم أللج سلورك ابابلا نبا
ىلع لوصحلا ب داهجلا تاحاس ىلإ ريفنلا زوجي له 

؟ ةقادصلا و فراعتلا ةجحب تايتفب لا االصت ةطساوب ازيف
Isitpermissibleforawomentodojob 

)؟ لمعلا ب ةأرملل حمسي (له
؟ ةدهاجملا رجأ اهباقنب ةكسمتملل له 

ةأرملا نيزت مكحو ، ابرلا نم ينب تيب يف الة صلا مكح 
؟ اهتيب لهأ نيب

؟ رطملا أللج تاولصلا نيب عمجلا مكح 
هللا؟ قحب فلحلا لوح لا ؤس 

)؟ هرشنو عقوملا ليمحت ) ادج ماه نذإ بلط 
؟ ريزانخلا ازنولفنأ ضرم دض حاقل ذخا مكح ام 	

؟ ةماقإو ٌناذأ ةأرملا ىلع له 
يف اإلساليم داهجلا ةكرحل يعرشلا روظنملا وه ام 

؟ اهتيار تحت داهجلا مكح امو نيطسلف
؟ جحلا يف اههجو ةأرملا ةيطغت 

لينل رافكلا ىلع ةيئاضق ىوعد عفر زوجي له 
ريغ براق نماأل ةثارولا زوجي لهو ؟ مةيلا تاضيوعت

؟ نيملسملا
؟ اهجوزل ةجوزلا ينغت نأ زوجي 

عوسي نأو الهلإإالاألب نأ دهشأ هملك لوق زوجي له 
حيسملا

األب؟ لوسر
مهمكح امف لتق ةميرج يف صخش نم رثكأ كرتشا اذإ 

؟
هيلع انلوسرلو اننيدل ءيست تاونق ةدهاشم مكح 

االطالع؟ باب نم الم الةوسلا صلا لضفأ
؟ كراعملا يف ريبكتلا و ركذلا ب توصلا عفر مكح 



داهجلا و ديحوتلا (61)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ةن ماثلا ةعومجملا

؟ دوهيلا عم ةندهلا دقع مكح 


